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Creo que esta metodología de investigación está bastante olvidada por la educación
primaria, secundaria y hasta universitaria, al menos por mi experiencia. Hasta ahora
nadie me había marcado una pauta o me había enseñado las fuentes orales como técnica
de investigación. Después de ver su riqueza y utilidad, creo que se debería considerar
su aprendizaje en los diferentes niveles educativos. Te enseñan recursos para encontrar
información, pero las fuentes orales casi siempre se olvidan o, si se tienen en cuenta, no
te enseñan su proceso y su técnica, se consideran un añadido. Mi opinión es que las
asignaturas de historia o similares, según sus diferentes niveles, deberían enseñar no
sólo contenido, sino también las diferentes metodologías que se requieren para la
obtención y clasificación de la información (Maria Moya, alumna de la Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna, curs 2005-2006).
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1.- Introducció
Vivim en un món ple de contradiccions, opac, complex, desigual, globalitzat,... A tots
plegats se’ns escapa la comprensió d’aquest nou escenari que canvia a un ritme
trepidant. Per això mateix creiem que cal introduir en l’educació perspectiva històrica i
unes noves coordenades que ajudin pares, professors i alumnes a explicar-se el que
passa al nostre món i el perquè. La societat necessita persones amb imaginació i
creativitat, comprensives, que siguin capaces de relacionar-se adequadament amb els
altres, de prendre iniciatives, de gestionar i resoldre conflictes, de respectar creences i
cultures, d’avaluar els valors imperants. L’escola ha de jugar un paper important en la
promoció de persones versàtils i amb capacitat d’aplicar habilitats molt específiques a
una gran varietat de situacions i experiències, motivats per obrir nous horitzons, per
teixir relacions i assumir nous reptes. L’educació ha d’ajudar a dirigir amb sentit la
pròpia existència, a donar resposta a les qüestions essencials de la vida, a crear una
personalitat que respongui a la dignitat humana, a fer un món més just. L’aprenentatge
s’ha de fer des del coneixement de la realitat, des de l’actuar, des del ser i des del viure
en comunitat. Hem d’aprendre a emprendre, a tenir iniciativa, a posar en pràctica el
que aprenem. Saber és també participar, comprometre’s i transformar. Aquesta és la
manera d’actuar en democràcia.
Els informes sobre la realitat educativa del país ens parlen de la mediocritat del nostre
sistema educatiu. No avancem de forma satisfactòria ni en qualitat ni en equitat. El
fracàs escolar existent és un fracàs social. Com connectar les escoles entre si i amb les
famílies perquè el coneixement sigui més compartit? Com ajudar els alumnes no
solament a tenir més coneixements i a resoldre problemes sinó també a aplicar-los a la
vida concreta? Continuen donant-se nombroses exclusions dins del sistema, nous
espais de desigualtat apareixen fora de l’escola. Més que de fracàs escolar podríem
parlar de fracàs educatiu. Tenim garantit el dret a l’escolarització però no al de
l’educació. L’escolaritat és una part important de l’educació però no tota. L’educació
segueix durant tota la vida. Hi ha educació dins i fora de l’escola, abans i després, en
àmbits formals i informals, en modalitats presencials i a distància. A més de l’escola hi
ha moltes altres plataformes educatives complementàries: plans d’entorn, centres
oberts, esplais, guarderies, escoles d’adults, plans de formació, activitats culturals i
artístiques, etc. Aprenem en l’escola, en la família, en el barri, en els amics, en el
mercat, en el treball, en les activitats de lleure; a partir de llibres, del món virtual, dels
mitjans de comunicació, de la participació en entitats cíviques i en mil tasques de la
vida quotidiana. Totes les polítiques portades a terme des de qualsevol sector (esport,
sanitat, assistència social, cultura, treball, etc.) estan en relació amb l’educació.
El dret a l’educació comprèn tota la vida i l’administració pública té el deure i la
responsabilitat d’assegurar les condicions perquè aquest dret es faci efectiu. Les
institucions locals tenen, però, un paper especial en la realització i compliment
d’aquest objectiu perquè l’educació ha de partir de les realitats més immediates,
properes i sentides. Les famílies han d’exigir no solament el seu dret a l’educació sinó
a una educació de qualitat, no solament el dret a l’ensenyament, sinó també a
l’aprenentatge. El veritable dret és accedir a l’aprenentatge, és a dir, a una bona
instrucció de forma que ningú es quedi tirat a la cuneta.
L’escola no ha de carregar-se amb totes les funcions educatives. És tota la societat la
que educa i cadascú ha d’assumir la seva responsabilitat. La missió d’educar és molt
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compartida i correspon a totes les institucions socials i mitjans de comunicació:
família, escola, amics, associacions recreatives, entitats veïnals, partits, sindicats,
confessions religioses, televisió, cinema, etc. En canvi la missió d’instruir correspon
quasi exclusivament a l’escola. A l’escola es va a aprendre allò que no s’aprèn ni a
casa, ni a la televisió, ni al carrer: saber llegir i escriure, saber expressar-se amb
correcció, conèixer l’evolució de les societats, aprendre matemàtiques, distingir els
minerals, establir fórmules químiques, etc. L’adquisició d’aquests coneixements és
exclusiva de l’escola. Aprendre a donar gràcies, a ser educat, a rentar-se les mans, a
respectar als altres, a acceptar certes normes de convivència, ser tolerants, participar,
no discriminar per raons de gènere, respectar les opinions dels altres, valorar la feina
ben feta i puntual, etc. és missió dels pares, familiars, mitjans de comunicació, mestres,
etc. En l’adquisició d’aquestes actituds i valors l’escola simplement col·labora com una
entitat més, contribuint també d’aquesta manera a l’educació dels alumnes. En
l’exercici de la seva funció i en la transmissió de coneixements i en la didàctica de les
diferents matèries del currículum, els professors han de ser coherents amb els valors
abans enumerats i practicar-los. Al mateix temps l’escola ha de formar en el
coneixement dels drets humans i en els valors democràtics. En la mesura que
institucions educatives i família vagin units en aquesta tasca, l’educació dels alumnes
quedarà reforçada. En la mesura que es contradiguin, l’educació serà totalment
inoperant. L’escola i el professorat, per tant, són responsables de la instrucció dels
joves però solament col·laboradors en la seva educació. Si les diverses estructures i
institucions no es coordinen amb l’escola poca cosa es podrà fer per l’educació dels
alumnes.
Des de la política s’ha de garantir el dret a l’educació per a tots, però des del camp de
la pedagogia cal renovar els continguts, els textos, els mètodes educatius i la didàctica.
I això és una tasca i una responsabilitat pròpia de mestres i professors de la qual no
podem defugir sense caure en una greu irresponsabilitat. Fa falta una nova cultura
educativa i replantejar el discurs pedagògic. Educació crítica, participativa, autonomia
dels subjectes, capacitat de treball en grup, iniciativa, responsabilitat,... L’escola no
podrà donar tot això si perpetuem simplement els models escolars del passat. Les
formes tradicionals d’ensenyar, de programar i d’avaluar a l’escola han de deixar pas a
formes renovades d’ensenyament que tinguin com a objectiu que tot l’alumnat utilitzi
al màxim les seves capacitats, sense deixar-se ningú enrere. No pot ser que cada any
noves idees de reforma acaben perdudes perquè no siguem capaços de superar vells
models educatius. Les escoles han de ser elements actius i cooperadors amb capacitat
d’iniciativa i per això cal desenvolupar una nova relació entre l’escola i el seu entorn i
saber vincular-se a la comunitat com a font de coneixements i recursos. Cal també
desenvolupar i consolidar mecanismes de participació de les famílies en l’educació
dels seus fills i fer polítiques de proximitat. Les escoles han d’estar obertes a diferents
pràctiques i veus.
La utilització de les fonts orals en el procés educatiu de l’alumne entra plenament dins
d’aquesta dinàmica democràtica, participativa, de creativitat, de moralitat, de millora
de les relacions socials i de creixement personal. Les fonts orals ajuden a l’adquisició
de les competències bàsiques en l’àrea social i ciutadana i també en altres àrees del
currículum: saber comunicar-se en contextos diferents, expressar les pròpies idees i
escoltar les dels altres respectant el punt de vista de les persones que no pensen com
un mateix, reconèixer les diferències entre les persones però també la igualtat radical
en drets, en particular, entre homes i dones i entre naturals i immigrants. Suposen
també la pràctica del diàleg com a mitjà per a resoldre els conflictes tant en l’àmbit
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personal com en el social, el coneixement dels valors en els quals s’assenten les
societats democràtiques i l’adopció de comportaments coherents amb aquests valors.
Les fonts orals fan possible la comprensió de la realitat social en la qual viuen i
l’exercici de la seva ciutadania democràtica perquè en la seva pràctica avancen en la
comprensió de la realitat històrica i social del món, en la seva evolució, en les
conquestes aconseguides i en els problemes actuals que cal afrontar. Els ajuden a
valorar l’aportació que les diverses cultures existents han fet a l’evolució de la
humanitat i a saber conjugar la pertinença a la societat en la qual viuen amb el
sentiment de ser ciutadans del món. Posen igualment en solfa coneixements diversos i
habilitats complexes que els permeten veure la realitat des de diverses perspectives,
reflexionar sobre ella de forma global i crítica, i participar i prendre decisions d’acord
amb els principis ètics i valors universalment reconeguts com a vàlids en la Declaració
dels Drets Humans i en les nostres constitucions democràtiques.
D’aquí el nostre interès en donar-les a conèixer, en analitzar com es porten a terme i
en fer propostes metodològiques i didàctiques per millorar el seu ús.

Tornar a l’índex general
4
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1.1. Explicació del tema
La història s’elabora i es reconstrueix a partir de fonts i una d’elles és l’oral. No és la
meva intenció sobredimensionar la importància de les fonts orals. Juntament amb elles
existeixen altres tipus de fonts: escrites, gràfiques, monumentals, objectes de la vida
quotidiana,... Realment estem envoltats de fonts històriques, totes elles són
complementàries i ens ajuden a reconstruir el passat. Crec que hauríem de superar
aquella pràctica en què solament s’estudia la història a partir de documents escrits i de
llibres de text que sovint es fan odiosos als alumnes. Això ho hauríem d’abolir
definitivament. Hem d’aprofitar tots els recursos i tot tipus de fonts per fer la història
més amable i atractiva, per transmetre passió per la història: audiovisuals, pel·lícules,
fotografies, monuments, eines, carrers, edificis, fàbriques, objectes de la vida
quotidiana, museus, exposicions, escrits, literatura, periòdics, els pobles i ciutats que es
visiten en vacances, testimonis presencials,... Hem de procurar que la història arribi al
“cor” de les persones. Els psicòlegs afirmen que els coneixements que entren per
diversos sentits es queden més i es tornen més significatius. Tots sabem que la nostra
ciutat de Badalona, en concret, disposa de una gran riquesa de recursos i de fonts per
acostar la història als joves i a la gent.
Afirmem, no obstant, que les fonts orals tenen la seva pròpia especificitat i originalitat
que les fan enormement atractives com a metodologia per a estudiar la història recent.
Hem de reconèixer, però, que en el nostre país encara estem a les beceroles, portem
pocs anys d’experiència i la seva introducció en l’àmbit acadèmic està costant més del
compte. Durant molts anys la seva pràctica ha estat més aviat tasca de “resistents”
que a través d’elles volien mostrar la veu dels vençuts, dels marginats, dels analfabets,
de les classes oprimides, de les minories oblidades, dels pobles sense història. Sense
voler la convertien en una història “militant”, “marginal” i “alternativa” a l’oficial. A
partir de 1980 la història oral pren carta de ciutadania en els àmbits universitaris i
acadèmics, passa a ocupar un lloc central en les polèmiques historiogràfiques i es
converteix en un moviment renovador de la ciència història a la qual aporta nous
enfocaments i nous temes a historiar. La seva pràctica s’emmarca, a partir d’ara, en el
context de totes les fonts possibles i de la interdisciplinarietat. Es dóna també molta
importància a la qüestió de l’arxiu (creació de seccions de Fonts Orals al si dels Arxius)
que permet la conservació d’un gran volum d’evidència oral i la posterior consulta per
estudiosos. Cada vegada més les fonts orals són valorades per la seva potencialitat no
solament investigadora sinó també educativa. Els documentals fets en base a fonts orals
es multipliquen, igual que les publicacions, les jornades, els congressos, les revistes,
etc. L’aparició en el últims anys de nombrosos grups de recuperació de la memòria
històrica ha contribuït també a la seva difusió.
Som conscients que l’amplitud del temari de les assignatures de ciències socials no
afavoreix gens la seva introducció a l’aula perquè és una metodologia de llarg
recorregut que comporta la realització de diverses i complexes activitats tant en la fase
de construcció com en el seu tractament posterior. Els alumnes necessiten una
explicació teòrica prèvia i una inserció progressiva d’acord a la seva edat i
possibilitats. En quin moment introduir les fonts orals? Com adaptar-les a cada nivell?
A partir de quins temes? Amb quins materials de suport? Com revisar la seva pràctica?
Com aprofitar-les per a l’estudi d’un tema o per al treball de recerca que porten a
terme? Com motivar i guiar adequadament els alumnes? Com superar les dificultats que
surten pel camí? No hem de dissimular que la pràctica de les fonts orals porta feina
“extra”, molta dedicació i maldecaps, però també moltes satisfaccions personals i
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col·lectives i, sobretot, fa possible un aprenentatge més significatiu de la història per
part dels alumnes.
Les Fonts Orals, és a dir, la recollida de testimonis personals i d’històries de vida a
partir d’entrevistes gravades, transcrites i interpretades en funció d’hipòtesis i
d’objectius establerts, són una nova forma d’estudiar la història basada en el diàleg i la
comunicació amb familiars, veïns, persones significades, amb persones d’altres
cultures, amb persones grans amb una llarga experiència de vida, amb altres professors,
historiadors i alumnes, amb les institucions, amb els mitjans de comunicació, etc.
Suposen sortir de l’escola i millorar la socialització dels nostres alumnes. Les Fonts
Orals donen protagonisme a la gent corrent i anònima, als que mai han comptat a
l’hora de fer la història. El contingut de les publicacions d’història oral, més enllà del
paper i de la tinta en què queden reflectides, és tot ell vida, experiència humana,
sentiments, neguits, esperances. Recullen la veu (i també la imatge si es graven en
vídeo) de la gent, els seus gestos, les seves expressions lingüístiques riques en contingut
i en matisos. La majoria de les històries de vida de la gent entrevistada són realment
impactants, contenen experiències vitals inoblidables i reflecteixen una gran
humanitat. Els alumnes aprenen nous coneixements, revaloritzen les vides dels seus
pares, avis, veïns, que creien sense valor i desperten en ells sentiments d’agraïment, de
comprensió i de confiança. La història oral els facilita l’estudi de la realitat propera i
quotidiana, els ajuda a aprofundir en temàtiques velles i noves i fer-les més
comprensibles al mateix temps que afavoreix el protagonisme del propis alumnes que
es converteixen en creadors de fonts històriques inèdites.
L’entrevista, moment clau en la construcció de la font oral, no és una qüestió tan
senzilla com sembla a primera vista sinó que és un procés complex i llarg en el qual
entren moltes variables. En realitat significa participar en tot el procés de recerca i
exercir de historiadors.
La matèria objecte d’estudi l’hem estructurada en tres apartats corresponents als tres
objectius del projecte:
a) Anàlisi del grau de coneixement i d’implantació de la metodologia de les fonts orals
a l’aula en l’estudi de la història. L’àmbit escollit per a portar a terme la investigació
són els instituts de secundària de Badalona. També hem recollit aportacions
d’alumnes universitaris i de doctorat.
b) Elaboració d’una proposta metodològica per construir fonts orals de qualitat en el
context d’un projecte de recerca. En aquest apartat s’aprofundeix en el concepte de
font oral i, sobretot, en la tècnica i metodologia de l’entrevista. Aquesta comprèn:
- la fase de preparació: coneixement de l’objecte d’estudi, perfil de les persones a
entrevistar i elecció de la mostra, primer contacte amb l’entrevistat i la confecció de la
fitxa biogràfica, elecció del tipus d’entrevista a realitzar, elaboració i personalització
del qüestionari, domini dels aparells indispensables per a la gravació, concreció del
lloc adequat per l’entrevista, etc.
- la fase de realització: interiorització d’unes normes bàsiques per a garantir l’èxit de
l’entrevista, gravació, conducció intel·ligent, recollida d’altres fonts, etc.
- les tasques posteriors: datació del cassette, confecció de la fitxa tècnica, transcripció
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de l’entrevista, obtenció de la cessió intel·lectual, elaboració de textos, crítica de les
fonts, interpretació i valoració del contingut, la qüestió de l’arxiu, etc.
c) Elaboració d’una proposta didàctica per introduir-les progressivament en els diversos
nivells d’ESO i Batxillerat. En aquests apartat s’estudien les temàtiques del currículum
susceptibles de ser abordades amb fonts orals, els tipus d’activitats més adients per a
cada nivell i tema, les estratègies per incorporar-les amb normalitat a l’aprenentatge
ordinari dels temes seleccionats, la connexió amb altres institucions i entitats (Arxiu
de la Ciutat, Centre de Recursos, instituts, departaments de socials, centres cívics,
grups de recerca amb fonts orals, etc.) i la potenciació d’estudis interdisciplinaris,
especialment en relació amb l’anàlisi del llenguatge i del lèxic dels testimonis recollits.

1.2. Antecedents

Tornar a l’índex general
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El recurs a la font oral, és a dir, la transmissió del testimoni de boca en boca, és molt
vell en la història. Però la possibilitat de "guardar" la veu (i a vegades també la imatge)
li ha donat a la recerca històrica noves perspectives. Sociòlegs, antropòlegs, geògrafs i
historiadors han rescatat el valor del testimoni oral com a font històrica partint de la
certesa de que “tot” té interès per a l’historiador. Al nostre país les primeres
realitzacions (projectes, recerques, didàctiques, congressos, cursets, jornades,
associacions, revistes, llibres, etc.) van tenir lloc bàsicament a les dècades dels setanta i
vuitanta. En altres parts del món (EEUU, Itàlia, Mèxic, Anglaterra, etc.) van començar
una mica abans, en les dècades dels cinquanta i seixanta. Professores destacades i
capdavanteres a casa nostra en la utilització de les fonts orals foren, entre altres, la
Dra. Mercè Vilanova i la Dra. Maria Carme Garcia Nieto. El 1989 sortia a la llum,
editada conjuntament per la Universitat de Barcelona i l’Institut Municipal d’Història
de Barcelona i sota la direcció de la Dra. Mercè Vilanova, la revista Historia,
Antropología y Fuente Oral. Avui podem dir que la recerca amb fonts orals està en
procés de consolidació i expansió. Lentament s’està introduint en els llibres de text i en
els currículums escolars de l’ensenyament secundari i també a la universitat. La
publicació l’any 1988 de La voz del pasado. Història Ora, de Paul Thompson i,
sobretot, l’any 1994 de Cómo se hace historia oral per part de Pilar Folguera i el 1998
d’Història Oral per part de Pilar Gómez, Pablo Gómez i Pilar Sánchez, primer manual
d’aplicació de la història oral a l’aula, ha contribuït, sens dubte, a una major utilització
de les fonts orals com a recurs no solament didàctic sinó també educacional. També
els mitjans de comunicació en els seus reportatges i documentals utilitzen cada vagada
més les fonts orals com a mètode de recerca històrica i d’acostament a la realitat. El
registre audiovisual està permetent fixar les tradicions orals i difondre-les obertament.
Uns exemples ben concrets i propers poden servir de mostra del que diem: des de fa
sis anys funciona el grup HISTORAULA format per professors de diversos instituts
de secundària de Barcelona que programen i revisen conjuntament la seva tasca docent
portada a terme amb fonts orals sobre temàtiques lligades al currículum de ciències
socials (immigració, franquisme, transició, etc.). En aquesta mateixa línia ha treballat
el grup ”Fonts orals i immigració a Badalona” format per historiadors, professors i
alumnes de secundària que ha portat a terme coordinadament una recerca històrica
sobre les migracions a la ciutat a partir de fonts orals dins el projecte cívic ”La
construcció social de la Badalona del segle XX”. En l’experiència, que ha comptat amb
el suport de l’Ajuntament de la ciutat, han participat unes 300 persones entre
alumnes, persones entrevistades, historiadors i col·laboradors. També alumnes de
diversos instituts de Badalona han participat recentment en la confecció de l’Àlbum de
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la memòria compartida que, impulsat per la Regidoria de Cultura, ha suposat la
recollida dels records i vivències sobre la II República i la Guerra Civil de cent veïns i
veïnes de la ciutat. En les IV Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les
Ciències Socials celebrades recentment (8, 9 i 10 d’octubre de 2007) a la Universitat
Autònoma de Barcelona professors de diversos instituts exposaren les seves
experiències educatives en relació amb la història, realitzades amb fonts orals.
Dins dels treballs realitzats com a projectes de Llicències d’Estudis relacionats amb les
fonts orals m’agradaria citar, entre d’altres, el que va portar a terme José Fernández
Segura el curs 1996-97 titulat L’ús de les Fonts Orals a l’ensenyament de la Història,
treball relacionat amb la tesi doctoral que realitzava amb fonts orals sobre la presència
dels cristians en el moviment obrer a Barcelona en el franquisme. També el treball de
Montserrat Vilajuliu Martínez titulat Àvies, besàvies i rebesàvies: la dona a la
industrialització (Colònia Güell 1891-1973), està elaborat a partir de fonts orals.
Aquest curs passat Pilar Gómez Ortiz ha estat l’autora del treball titulat Història,
memòria i valors cívics. Projecte educatiu per l’educació en la ciutadania i cohesió
social amb el qual intenta aplicar la història oral als casals de gent. El treball
comprèn una sèrie d’eines, protocols, documents i recursos per tal de desenvolupar
accions formatives involucrant a centres escolars i a entitats cíviques i socials de
l’entorn.
El treball que avui presentem és fruit i conseqüència d’una continuada etapa de treball
personal amb fonts orals que va començar quan era estudiant de la Universitat de
Barcelona. La Dra. Mercè Vilanova em va introduir en la tècnica i la metodologia de
les Fonts Orals, formació que vaig aprofundir a partir de l’assistència a les Jornades
sobre Fonts Orals (Àvila, 1989), de lectures específiques i de participació en
conferències i jornades. Des d’aquell any fins l’actualitat les fonts orals han format part
de la meva pràctica docent - tant a secundària com a la universitat- i de la tasca
investigadora que he portat a terme. La meva tesi doctoral sobre la història de l’HOAC
presentada el 1994 es va fonamentar, en gran part, en fonts orals (83 històries de vida).
He participat en les Jornades Científiques de Badalona i en les Jornades d’Intercanvi
d’Experiències Pedagògiques de Badalona (organitzades pel Centre de Recursos) a les
quals he presentat ponències i he fet aportacions escrites; he assistit a les Jornades
sobre Didàctica amb Fonts d’Arxius (organitzades per l’ICE i la UB), a les Jornades
sobre Fonts Orals (organitzades per la Secció de Fonts Orals de l’Arxiu Municipal de
Barcelona i la revista Historia, Antropologia y Fuentes Orales), a les Jornades sobre
Didàctica de la Història (organitzades per la UAB). He format part de Grups
d’ensenyants que revisen col·lectivament la seva experiència docent sobre el tema i he
dirigit treballs de recerca individuals i de grup amb metodologia oral com els que han
donat origen a les publicacions Les Comissions Obreres en el franquisme. Barcelonès
Nord, 1964-1977; La immigració a Badalona durant el segle XX; Benassal segle XX.
Estudi d’un poble rural realitzat amb fonts orals; L’Àlbum de la Memòria compartida.
República i Guerra Civil a Badalona. He realitzat altres estudis històrics basats en la
metodologia de les fonts orals que també han estat publicats com Cristians i rebels.
Història de l’HOAC a Catalunya en el franquisme i La dona a Badalona, cent anys de
protagonisme invisible. He elaborat materials teòrics i didàctics sobre el tema:
Badalona un segle de ciutat. La immigració. Dossier didàctic Secundària; Fonts Orals
a l’Aula (llibre i vídeo); Fuentes Orales e investigación histórica. Al llarg d’aquests
anys he donat diverses xerrades sobre fonts orals al Museu de Badalona i al Grup de
Recuperació de la Memòria Històrica del segle XX de Benassal i he impartit diversos
cursos presencials i digitals titulats “Fonts orals i recerca històrica”, dins del programa
11

de doctorat organitzat per la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna,
Universitat Ramon Llull.

1.3. Objectius

Tornar a l’índex general
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L’objectiu general del treball que ens ocupa és investigar el grau i la forma en què
s’apliquen les fonts orals en l’estudi de les ciències socials, especialment de la història,
i oferir eines i mitjans per a què cada vegada siguin més conegudes, valorades i
utilitzades en la pràctica docent ordinària en peu d’igualtat amb altres fonts i
metodologies. Estic convençut que a través d’elles podem ajudar els nostres joves a
adquirir confiança en ells mateixos, en les persones, en la societat, en la història, en les
institucions. L’entrevista porta al diàleg, a la trobada amb els altres, a la comprensió,
al respecte, a saber escoltar, a obrir els ulls cap a les coses properes i el món. Transmet
coneixements i sentiments, fomenta actituds d’agraïment vers els nostres avantpassats,
fa créixer en consciència cívica i ens fa, en definitiva, més humans i més lúcids. La
història a la qual ens acostem queda enriquida, ampliada, matisada i aprofundida pel
testimoni viu de les persones que entrevistem. La història oral incorporada a l’aula en
l’aprenentatge de les ciències socials és una eina didàctica per aconseguir els objectius
generals de l’ESO i Batxillerat i una manera de contribuir a l’educació integral dels
alumnes en l’aspecte cognitiu, instrumental, afectiu i emocional.
La pràctica de les fonts orals ajuden a desenvolupar en els alumnes les competències
instrumentals bàsiques: saber escoltar i comprendre missatges orals i testimonis; captar
el significat de les històries o relats de vida dels seus entrevistats; saber formular
diferents tipus de preguntes (obertes, tancades, de ampliació, de concreció, etc.);
descriure, definir i explicar situacions humanes i esdeveniments històrics; cooperar en
grup i comunicar-se amb agilitat i correcció; perfeccionar el domini de l’expressió oral
i escrita; ampliar el vocabulari i el lèxic a partir de les aportacions dels testimonis
escoltats. La pràctica de les fonts orals els fa entrar en relació amb tota una sèrie
d’aspectes transversals. La preparació, la realització i la transcripció de l’entrevista els
exigeix la utilització i el domini dels nous mitjans de comunicació: el telèfon, l’ús de
l’ordinador, del vídeo, de la gravadora, etc. Es veuen obligats a treballar utilitzant el
mètode científic (hipòtesi-demostració–conclusions), a preguntar i a transcriure
l’entrevista indistintament en castellà i en català - segons parli l’entrevistat- la qual
cosa afavoreix el perfeccionament en les dues llengües. Els porta igualment a saber
treballar en grup (especialment quan es participa d’un projecte col·lectiu), a entrar en
relació amb altres persones (alumnes, professors i historiadors), a comunicar-se amb
persones d’altres edats i cultures, a relacionar-se amb les institucions (Arxiu,
Ajuntament, Centres Cívics, etc.), a col·laborar amb els mitjans de comunicació locals
per tal de difondre el projecte, a explicar el seu treball en Jornades i Congressos. Tot
això afavoreix la cohesió social i la connexió de l’institut amb el seu entorn, els dóna
consciència de pertinença i els prepara per a ser uns ciutadans actius, participatius i
responsables. Els fa créixer, en definitiva, com a persones i ciutadans.
Els objectius concrets de la recerca en relació amb els professors són els següents:
a) Esbrinar el grau d’implantació de les fonts orals a l’aula i la forma en què són
tractades en l’aprenentatge de la història.
b) Detectar els obstacles que impedeixen una utilització normalitzada de les fonts
orals.
12

c) Donar a conèixer al conjunt dels professors de Ciències Socials el significat i la
metodologia de les fonts orals.
d) Crear els suports adients (grups de revisió, materials didàctics, aparells de gravació,
etc.) per facilitar i afavorir el seu ús.
e) Establir unes relacions estables amb l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona per tal
de potenciar la Secció de Fonts Orals incorporant a la mateixa les noves entrevistes
realitzades pels alumnes i poder utilitzar les existents per a la realització de treballs de
recerca, especialment en Batxillerat.
La recerca ha de donar llum sobre si s’utilitzen o no les fonts orals a l’aula. En cas
afirmatiu caldrà esbrinar com es fan, en quins nivells escolars, sobre quines temàtiques
del currículum s’apliquen, les dificultats que comporten, com superar-les, si es manté
algun tipus de relació amb la Secció de Fonts Orals de l’Arxiu Municipal de la Ciutat,
si es proposen treballs específics d’Història Oral per als treballs de recerca de
Batxillerat, si es planifiquen en el Departament o bé es fan per iniciativa personal, els
mitjans tècnics de què disposen, si els professors fan algun tipus de seguiment en grup
per millorar la tècnica de l’entrevista i compartir experiències, si els treballs realitzats
han donat lloc a algun tipus de publicació, si s’ha establert relació amb institucions i
mitjans de difusió de la ciutat, etc.
En cas negatiu cal esbrinar el perquè: per
desconeixement de la metodologia i tècnica de les fonts orals?, per la densitat del
temari que no deixa espais per experimentar noves metodologies?, perquè donen molta
feina?, perquè els llibres de text no les contemplen?,... La finalitat última del projecte
és que els professors prenguin consciència de la riquesa metodològica que suposa
treballar amb fonts orals i tots plegats col·laborin en la superació de les dificultats
existents i s’animin a utilitzar-les amb rigor en la seva pràctica docent amb les
conseqüències positives que se’n deriven per als alumnes.
La meva hipòtesi de partida, que volia confirmar, matisar o corregir després d’un
procés d’anàlisi de la situació, era que a nivell d’ensenyament secundari ens trobàvem
ben bé a les beceroles. La meva percepció és que un bon nombre de professors i
professores encara desconeixen el significat i les potencialitats educatives que comporta
el treball amb fonts orals. Per altra part qui les utilitzen es troben amb moltes
dificultats que han de superar en base a un meritori voluntarisme que no està molt
lluny d’una veritable militància cultural.
Fins ara no he vist publicat cap estudi sociològic sobre el grau d’implantació de les
fonts orals a l’aula. Parlo, per tant, solament des dels límits de la meva experiència
personal de vint anys de pràctica continuada de fonts orals tant en la docència com en
la investigació. Crec que hi ha molts indicadors que mostren l’escassa utilització de
les fonts orals en l’ensenyament secundari. En primer lloc els pocs grups de professors
que es reuneixen per debatre i revisar la pràctica docent amb fonts orals. Solament
conec el grup HISTORAULA format per uns 15 professors de diversos instituts de
secundària de Barcelona i d’altres poblacions properes. Porten sis anys treballant però
el grup no creix significativament en nombre. Personalment vaig impulsar i coordinar
el Grup “Les migracions a Badalona en el segle XX” amb ocasió de la recerca que,
recolzada per les institucions, vam fer els anys 20001-2003 alumnes i professors de
cinc instituts de Badalona sobre les migracions. Sé perfectament el que ens va costar
tirar endavant el grup, la paciència que vam haver de tenir per donar-li continuïtat al
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treball. La meva idea era aprofitar aquesta ocasió per estendre la utilització de les
fonts orals en l’aprenentatge de la història al meu institut i a la resta d’instituts de
Badalona. La realitat és que, acabat el treball, m’ha quedat una sensació d’un cert
fracàs, pocs professors continuen amb la seva pràctica. Fa dos anys el Centre de
Recursos de Badalona va oferir un curs sobre fonts orals adreçat al professorat de la
ciutat. No es va apuntar ningú. Sé que alguns d’ells a nivell personal, de tant en tant,
proposen la realització d’entrevistes als seus alumnes per aprofundir en determinades
temàtiques i altres han vingut al meu institut a demanar-me materials i orientacions.
Però sovint les entrevistes no es fan amb el rigor característic exigit en les fonts orals,
ni es revisen a posteriori, ni tenen després continuïtat. A les Jornades i Congressos
sobre fonts orals en l’àmbit de Catalunya o de Barcelona l’assistència és sempre
minoritària. Els alumnes que a l’arribada a la Universitat tenen experiència de treball
amb fonts orals també són realment pocs. Fins i tot molts d’ells les desconeixen quan
surten de la Universitat. No vull presentar un panorama decebedor però sí reconèixer
que hi ha molts obstacles que impedeixen avançar en la utilització d’aquesta
metodologia que pot portar als alumnes a estudiar amb més passió la història. I és
que, com deia abans, les fonts orals exigeixen molt de treball i, per això mateix, han de
ser ben recompensades en l’avaluació.
Els objectius concrets en relació amb els alumnes són els següents:
a) Que els alumnes aprenguin a fer una entrevista seguint les normes bàsiques
utilitzades en la història oral.
b) Que sàpiguen extraure d’ella informació valuosa per a l’aprenentatge dels temes que
estudien a classe i valorin la importància de treballar amb fons primàries.
c) Que progressin en l’expressió oral i escrita tant del català com del castellà.
És convenient que els alumnes facin l’aprenentatge de les fonts orals de manera
progressiva i adaptada al seu nivell de maduresa. Creiem que els alumnes de primer
cicle de l’ESO tenen aptituds suficients per “introduir-se” en la història oral a partir de
la comprensió de conceptes bàsics i d’activitats senzilles realitzades individualment i
en grup: portar testimonis a classe per a ser entrevistats per ells, entrevistes als seus
pares sobre temes del currículum (emigració, treball, etc.), portar documents primaris
de caràcter familiar (fotografies, cartes, nòmines, etc.). Els alumnes de segon cicle han
de seguir aprofundint en el coneixement de les fonts orals i en la tècnica de
l’entrevista per tal de realitzar-la amb rigor metodològic i poder extreure d’ella el
màxim de coneixements. Els alumnes de Batxillerat, per la seva part, han de ser
capaços de realitzar correctament diverses entrevistes i utilitzar-les com a fonts
bàsiques en l’elaboració del seu treball de recerca o com a complement dels seus
estudis sobre el segle XX. Les fonts orals creades les han de saber contrastar amb les
dades extretes de la bibliografia aportada i d’altres fonts relacionades amb el tema.
Amb això reforçaran una metodologia i una mentalitat científica que, sens dubte, els
serà sempre molt útil. Lògicament si els alumnes comencen a practicar la tècnica de
l’entrevista oral durant el primer cicle de l’ESO i aprofundeixen en ella durant el segon
cicle i Batxillerat, tindran acumulada, en acabar, una significativa experiència que els
permetrà ser més ambiciosos en els treballs portats a terme en l’àmbit universitari o en
la seva posterior activitat cívica i cultural.
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2.- Treball dut a terme
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2.1. Metodologia i recursos utilitzats
1.- La indagació sobre el grau i forma d’utilització de les fonts orals l’hem realitzada
preguntant a les persones i col·lectius que tenen experiència en la pràctica de les fonts
orals:
a) A principi de setembre vam lliurar una enquesta per correu electrònic, i també a mà
per escrit, als 52 professors de Ciències Socials dels 14 instituts públics d’ensenyament
secundari de Badalona, per tal d’analitzar el grau de coneixement i la implantació de
la metodologia de les fonts orals a l’aula. A més, vam sol·licitar a professors,
especialment implicats en treballs amb fonts orals, una valoració més aprofundida de la
seva experiència. L’objectiu fonamental era investigar si realment es practicaven o
no, la forma en què es practicaven i els obstacles existents per a introduir-les amb
normalitat en l’ensenyament de la història.
b) En segon lloc la indagació s’ha fet a partir de les enquestes contestades per 25
alumnes de l’IES Barres i Ones que han practicat a classe les fonts orals. A més, vam
sol·licitar a determinats alumnes que destacaren per la seva implicació en el treball
sobre les migracions a Badalona, una valoració més detallada de la seva experiència.
També hem extret fragments de les valoracions contingudes en les fitxes tècniques de
les entrevistes realitzades pels propis alumnes al llarg d’aquests últims anys i dels
comentaris escrits que els alumnes de la Facultat de Ciències de l’Educació Blanquerna
fan dels seus treballs amb fonts orals i de la visita de testimonis a classe.
c) En tercer lloc hem portar a terme una conversa en petit grup amb pares i mares que
van ser entrevistades en el seu moment pels alumnes. La conversa gravada i transcrita
a l’ANNEX C ens ha permet traure les conclusions pertinents. També hem obtingut
informació de les comunicacions que expressament han fet algunes persones que han
visitat les aules dels centres educatius per donar testimoni en relació a temes concrets.
d) Per últim hem demanat la col·laboració de responsables d’institucions culturals de la
ciutat que han estat relacionats amb alguns dels projectes realitzats amb fonts orals.
Concretament hem rebut les aportacions de Montserrat Carreras (responsable de
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona i de la secció de Fonts Orals), d’Alex Mañas
(regidor d’Educació de l’Ajuntament de Badalona), de Josep Duran (regidor de
Cultura de l’Ajuntament de Badalona), de Josep Bianya) (director del Centre de
Recursos Pedagògics de Badalona), de Julio Molina (president de la Federació
d’Associació de Veïns de Badalona), de Pascual Placencia (responsable de l’Ateneu
de Sant Roc de Badalona), de Maria Gallardo (Secretària General de la Unió Local de
CCOO de Badalona), de Felipe Barrera (Delegat Comarcal de la UGT del Barcelonès
Nord) i de Toni de la Rosa (Cap del Departament de Ciències Socials de l’IES Barres i
Ones de Badalona). Totes aquestes aportacions queden recollides en l’apartat 3.1
d’aquesta Memòria.
En síntesi, els instruments bàsics de l’anàlisi han estat: l’experiència tinguda fins ara,
les enquestes realitzades a alumnes i professors i altres aportacions escrites, l’entrevista
feta a persones entrevistades i les aportacions de personalitats significatives del món
del treball i de la cultura. L’ANNEX A dóna compte dels resultats obtinguts en tots
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aquests àmbits.
2.- La proposta metodològica està extreta fonamentalment dels dos llibres publicats per
l’autor d’aquesta recerca que han vist recentment la llum i que són fruit de
l’experiència tinguda en treballs fets amb fonts orals, de les lectures realitzades,
l’assistència a congressos i jornades, la participació en grups de treball, etc. L’ANNEX
B desenvolupa àmpliament aquesta proposta metodològica.
3.- L’elaboració dels materials didàctics per introduir progressivament les fonts orals
en l’aprenentatge de la història l’hem realitzada a partir de la reflexió continuada
sobre l’experiència tinguda a l’aula durant aquests últims 20 anys. Reflexió que hem
compartit amb altres professors de la ciutat els quals m’han aportat idees i
suggeriments i als quals voldria fer arribar el meu agraïment més sincer. També hem
consultat bibliografia diversa, vídeos i material didàctic sobre la temàtica que ens
ocupa. L’ANNEX C mostra les propostes didàctiques a introduir en cada curs de
Secundària i de Batxillerat.
L’anàlisi i la interpretació de les dades obtingudes les hem exposades i dialogades en
les dues trobades que hem tingut amb els professors de ciències socials de Badalona
durant el primer trimestre d’aquest curs 2006-2007 i en diverses visites personals que
he realitzat a instituts on hi ha professors interessats en la pràctica de les fonts orals.
Els esborranys de la proposta metodològica i de la didàctica han estat objecte d’atenció
i de debat en la trobada de professors del mes de febrer. Han estat també exposades en
l’espai virtual creat pel Centre de Recursos Pedagògics de Badalona. Creiem que, tot i
que les enquestes es fan sobre un àmbit concret i acotat com és Badalona, els resultats
de la investigació poden ser il·lustratius del que passa en altres ciutats de Catalunya.
La proposta metodològica i la didàctica que mostrem poden també ser útils per a
altres professors i col·lectius interessats en la pràctica de les fonts orals.

2.1. Realització del Pla de treball
El treball s’ha portat a terme de forma planificada i seguint el calendari establert des
d’un principi. Les fases i les activitats han estat les següents:
Primera fase: Setembre - Novembre 2006
1.- Elaboració de les enquestes destinades a ser contestades per alumnes i professors i
redacció de la carta de presentació.
2.- Assistència a la primera reunió dels components que realitzen treballs de recerca de
Llicència
d’Estudis, convocada
per
la
Direcció
General d’Ordenació i
Innovació Educativa.
3.- Primera reunió al Centre de Recursos de Badalona amb el professorat de Ciències
Socials de Secundària per tal de presentar el projecte de Llicència d’Estudis, l’enquesta
a contestar i l’espai virtual creat per afavorir la comunicació.
4.- Visites als centres de secundària per distribuir les enquestes.
5.- Visites als centres de secundària per tal de recollir les enquestes.
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6.- Contacte amb alumnes i exalumnes de l’IES Barres i Ones per tal de presentar-los
l’enquesta.
7.- Visita a l’IES Barres i Ones i domicilis particulars per recollir les enquestes.
8.- Anàlisi de les aportacions, elaboració de gràfiques, formulació de problemes
i redacció de conclusions.
9.- Preparació i realització de l’entrevista grupal a persones entrevistades.
10.- Transcripció de l’entrevista i elaboració de les conclusions
11.- Visita als responsables d’institucions educatives i cíviques per tal de sol·licitar les
seves aportacions sobre el tema.
12.- Recollida de les aportacions i elaboració de conclusions.
13.- Descripció i anàlisi dels resultats globals d’enquestes, entrevistes i aportacions.
14.- Reunió amb professors al Centre de Recursos Pedagògics de Badalona per
informar i dialogar sobre els resultats de la investigació i presentar la Maleta
Pedagògica (provisional) sobre fonts orals. Recull d’idees i propostes a tenir en
compte per a la següent fase.
15.- Assistència al Curs de Bases Metodològiques per a la Recerca Educativa
organitzat per l’ICE (13-9-2006/ 20-10-2006).
16.- Assistència al Simposi Ciutat Edu. “Nous reptes, nous compromisos”, organitzat
per la Diputació de Barcelona (9, 10 i 11 d’octubre de 2006).
17.- Assistència a la primera reunió de seguiment del treball de Llicència d’Estudis
convocada per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa
Segona fase: Desembre 2006 - Febrer 2007
1.- Redacció de la proposta metodològica elaborada a partir de les publicacions abans
esmentades.
2.- En funció de l’anàlisi realitzada s’elabora una primera
afavorir la introducció progressiva de les fonts orals a l’aula.

proposta didàctica per

3.- Celebració d’una tercera reunió al Centre de Recursos de Badalona amb
professors de secundària per dialogar sobre la proposta metodològica i didàctica
presentada i recollir suggeriments.
4.- Assistència a les IV Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències
Socials, organitzades per la Facultat de Ciències de l’Educació (9, 10 i 11 de febrer de
2007).
5.- Assistència a la segona reunió de seguiment
del treball de Llicència
d’Estudis convocada per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.
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6:- Presentació del primer informe de seguiment realitzat pel tutor del treball
Tercera fase: Març - Maig 2007
1.- Reelaboració de la proposta metodològica i la didàctica a partir de les aportacions
rebudes.
2.- Presentació del segon informe de seguiment realitzat pel tutor del treball.
3.- Redacció definitiva del treball seguint l’esquema i les orientacions impartides
per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa
4.- Presentació de l’informe final de la supervisió realitzat pel tutor del treball
5.- Lliurament del treball en suport digital i en paper a la Direcció General d’Ordenació
i Innovació Educativa
6.- Presentació del treball als professors de ciències socials al Centre de Recursos de
Badalona. Proposta de creació d’un
grup de professors per promoure i revisar la
pràctica de les fonts oral a l’aula i dinamització de l’espai virtual creat a Educampus.

Tornar a l’índex general
5
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3.- Resultats, conclusions, aplicacions i suports institucionals
3. 1.- Anàlisi de la implantació i pràctica de les fonts orals a l’aula
(L’ANNEX A contempla l’estudi detallat d’aquest apartat).
Model d’enquesta lliurada a cadascú dels professors de Ciències Socials:
ENQUESTA SOBRE LA UTILITZACIÓ DE LES FONTS ORALS EN
L’APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS
Institut: ...........................................................................................................................

Utilitzes la metodologia de les fonts orals en l’aprenentatge de les Ciències Socials?
(Entenem per fonts orals entrevistes gravades en cassette, cinta de vídeo o en suport
digital realitzades en el context d’un projecte de recerca o de l’estudi d’una temàtica
concreta).
( ) En cas negatiu: (posa una X dins del parèntesi on correspongui)
(
(
(
(
(
(
(

) Per desconeixement de la metodologia i tècnica de les fonts orals.
) Per la densitat del temari que no deixa espais ni temps per experimentar noves
metodologies.
) Perquè donen molta feina.
) Perquè els llibres de text no les contemplen.
) Perquè les institucions educatives no donen el suport necessari.
) Perquè no les considero útils.
) Altres causes.

( ) En cas afirmatiu: (Posa una X on correspongui o bé respon per escrit la pregunta
formulada)
- Des de quan les utilitzes?
( ) Des de fa tres anys.
( ) Des de fa sis anys.
( ) Des de fa nou anys .
( ) Des de fa deu o més anys.
- Com les utilitzes?
( ) Esporàdicament quan ho crec convenient.
( ) De forma permanent i planificada.
- En quins nivells educatius?
( ) Primer d’ESO.
( ) Segon d’ESO.
( ) Tercer d’ESO.
( ) Quart d’ESO.
( ) Batxillerat.
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- En quines temàtiques del currículum les utilitzes?
.
.
.
.
.
.
- Assenyala els elements que els alumnes practiquen en el decurs de la creació
d’una font oral:
( ) Coneixement previ de la temàtica objecte d’estudi.
( ) Coneixement previ de la metodologia de les fonts orals.
( ) Confecció de la fitxa biogràfica de l’entrevistat.
( ) Elaboració del qüestionari.
( ) Gravació de l’entrevista
( ) Transcripció de la cinta.
( ) Elaboració de la fitxa tècnica
( ) Signatura de la cessió intel·lectual.
( ) Crítica de les fonts creades
( ) Resum de les experiències vitals dels entrevistats
( ) L’arxiu de les fonts orals.
( ) Altres.
- Tipus de materials que utilitzes per donar a conèixer la metodologia de les fonts
orals:
( ) Vídeos. Quins?
(

) Publicacions teòriques sobre el tema. Quines?

(
(
(

) Materials didàctics propis.
) Xerrades d’especialistes en el tema.
) Altres.

- Tipus d’entrevista realitzada:
( ) Temàtica.
( ) Història de vida.
( ) Altres
- Tipus de gravació:
( ) En cassette.
( ) En vídeo.
( ) En suport digital.
( ) Altres
- Tipus de transcripció:.
( ) Literal.
( ) Aproximada
( ) Resum
( ) Altres.
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- Destinació de les gravacions i de les transcripcions realitzades:
( ) Es guarden al propi departament de l’institut.
( ) Cadascú dels alumnes les guarda a casa seva.
( ) Es lliuren a la Secció de Fonts Orals de l’Arxiu de la Ciutat de Badalona.
( ) No es planteja el guardar-les.
( ) Altres destinacions:
- Utilitzes a l’aula algun tipus de mitjà introductori a les fonts orals?
( ) Documentals temàtics en els quals la imatge es combina amb testimonis personals
( ) Documentals biogràfics.
( ) Exposició oral a l’aula per part de persones que varen ser protagonistes de fets
històrics que s’estudien.
( ) Lectura de testimonis escrits recollits en llibres publicats.
( ) Altres.
- El Departament de Ciències Socials (contestar sí o no)
( ) Planifica conjuntament els temes que són tractats amb fonts orals.
( ) Ofereix als alumnes, per als seus treballs de recerca de Batxillerat, temes
d’història susceptibles de ser abordats amb la metodologia de les fonts orals.
( ) Els professors revisen conjuntament la pràctica de les fonts orals a l’aula per tal de
millorar el seu ús.
( ) Formen part d’altres grups docents dedicats a revisar la pràctica de les fonts orals
( ) Han establert relació amb institucions culturals i mitjans de difusió de la ciutat.
( ) Els treballs realitzats han donat lloc a algun tipus de publicació? Quina?
(

) Recomana als alumnes consultar històries de vida dipositades a la Secció de Fonts
Orals de l’Arxiu de la Ciutat.

- Els alumnes han participat en treballs col·lectius realitzats amb fonts orals?
En cas afirmatiu anotar el títol del projecte en el qual han participat.
.
.
.
.
.
- Quina valoració fan els alumnes del seu treball amb fonts orals?

21

- Quines dificultats i problemes més importants trobes en la pràctica de les fonts
orals a l’aula?

- Quins suggeriments aportes per a superar aquests problemes?

- Altres qüestions que vulguis assenyalar:

Gràcies per la teva amabilitat en contestar aquest qüestionari.

Badalona, setembre de 2006.
Emili Ferrando Puig
IES Barres i Ones. Badalona
Tornar a l’índex general
5
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3.1.1. Conclusions sobre l’enquesta realitzada
Ciències Socials i altres aportacions

al professorat de

L’enquesta als 52 professors de Ciències Socials dels 14 instituts de secundària
existents a Badalona ens dóna els següents resultats globals:
- 15 professors afirmen que PRACTIQUEN FONTS ORALS, però solament 11 graven
l’entrevista. Els altres quatre utilitzen “fonts orals passives”.
* Entenem per fonts orals la realització d’entrevistes gravades en cassette, cinta de
vídeo o en suport digital realitzades en el context d’un projecte de recerca o d’un estudi
temàtic concret).
* Entenem per fonts orals passives la utilització de fonts orals ja construïdes com
poden ser documentals basats en imatges i entrevistes o bé textos escrits d’entrevistes ja
fetes.
- 22 professors NO PRACTIQUEN FONTS ORALS. Però en les contestacions a
l’enquesta es constata que 4 d’ells utilitzen esporàdicament “fonts orals passives”.
- 15 NO CONTESTEN l’enquesta. No podem concloure, per tant, amb total seguretat si
les practiquen o no però el fet de no contestar l’enquesta és tot un indicador del seu
escàs interès pel tema. No obstant poden haver altres causes de perquè no han
contestat, entre elles el fet d’estar malalts (ens consta això en un cas), l’oblit, etc.
En sentit estricte solament 11 professors de 6 centres les utilitzen en la seva tasca
docent. Pràcticament quasi coincideixen amb els professors dels centres que van
participar en el treball sobre la immigració a Badalona en el segle XX. Vuit professors
utilitzen “fonts orals passives”. Trenta-tres no les utilitzen o no contesten.
La majoria dels que no practiquen (14) afirmen que la dificultat més gran la troben en
“la densitat del temari que no deixa espais ni temps per experimentar noves
metodologies”. Altres diuen que és per desconeixement del tema (3), perquè els llibres
de text no les contemplen (2), perquè donen molta feina (2). Altres causes que
apareixen són: perquè les institucions no donen suport, per l’escàs suport familiar, per
la manca de rigor històric de la font oral, perquè no tenen costum, per la manca de
seguretat en el domini de la tècnica. No hi ha cap professor que no les consideri útils.
La causa més citada és la que convindria tractar lògicament amb més profunditat. Però
hi ha una altra causa assenyalada la idea de la qual mereix ser objecte de discussió.
Em refereixo a l’afirmació per part d’un professor de la manca de rigor de la font oral.
Personalment crec que la font oral té les mateixes dificultats que les altres fonts
històriques a l’hora de la seva crítica i interpretació. Perquè sempre es pensa que les
fonts escrites tenen més garantia de veracitat que les fonts orals? Crec que seria un bon
tema per al diàleg perquè de la resposta que li donem depèn el sentit i la consistència
de la proposta que presentem.
La majoria dels que sí les practiquen (11) tenen més de sis anys d’experiència amb
fonts orals i 5 d’ells en tenen més de deu anys. Una observació important és el fet que
solament dos professors les practiquen de forma permanent i planificada. La majoria
(14) ho fan de forma esporàdica i sense cap planificació conjunta amb els altres
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membres del departament. Tenim aquí un problema important a resoldre.
La majoria (13) les utilitzen sobretot per als treballs de recerca de Batxillerat. Altres
les utilitzen també en segon (4), tercer (5) i quart (6) d’ESO. Creiem que la seva
introducció en els primers nivells d’ESO és fonamental perquè puguin ser utilitzades
amb més plenitud en quart d’ESO i en Batxillerat. Les fonts orals no s’aprenen de cop,
necessiten d’exercicis i activitats preparatòries lligades a l’oralitat i a la utilització de
fonts primàries de tot tipus.
Els temes concrets que a l’aula s’aborden amb fonts orals són: història familiar,
demografia, II República i Guerra Civil, franquisme, transició, migracions, dona,
moviment obrer, vida quotidiana. Totes elles són temàtiques del currículum de quart
d’ESO i de segon de Batxillerat, lligats, com és lògic, al segle XX.
Solament 9 professors enquestats afirmen que graven l’entrevista tot i que dos més fan
constar en un altre apartat que també graven. Hem de ser conscients que, si no hi ha
gravació, no hi ha font oral. Això vol dir que alguns no tenen del tot clar el concepte
de font oral. Cal dir també que solament 7 transcriuen l’entrevista. Les activitats més
usuals per part dels alumnes es refereixen a la preparació de l’entrevista i la realització.
En canvi són molts pocs els que realitzen les activitats posteriors, si excloem “el
resum de les experiències dels entrevistats” (9). La fitxa tècnica, fonamental per
garantir la cientificitat de la font oral, solament
l’elaboren els alumnes de 3
professors, solament 4 demanen la cessió intel·lectual, solament 2 fan la crítica de les
fonts creades i solament 2 es plantegen el tema de l’arxiu. Com es pot comprovar hi ha
qüestions relatives a la metodologia de la font oral, especialment les que corresponen a
les tasques posteriors a l’entrevista, que no es tenen en compte.
Els materials que utilitzen els professors per donar a conèixer la metodologia de les
fonts orals són materials propis (7), però no especifiquen quins. Altres (4) citen les
publicacions: Història oral de Pilar Gómez i Fonts Orals a l’aula d’Emili Ferrando,
xerrades d’especialistes (3), vídeos d’història de Catalunya i d’Espanya (2) i el vídeo
metodològic Les fonts orals a l’aula protagonitzat pels alumnes de l’IES Barres i Ones.
Sobre el tipus d’entrevista les preferències es reparteixen quasi per igual entre les
temàtiques (9) i les històries de vida (12). El fet que hagi un bon nombre d’alumnes
que optin per les històries de vida és extraordinari perquè aquestes aporten una nova
visió de la història. La majoria d’aquestes entrevistes crec que estan en relació amb el
treball que durant els cursos 2000-01 i 2001- 2002 es va fer sobre l’emigració a
Badalona en el segle XX, en el qual 150 alumnes de cinc instituts de Badalona van
recuperar 150 històries de vida de persones de la ciutat.
La majoria dels professors que practiquen les fonts orals afirmen que els seus alumnes
graven en cassette (11). Solament 4 diuen que graven també en vídeo. La gravació en
cassette és més assequible i menys impactant que el vídeo. Un professor en concret
afirma que el vídeo “paralitza i manipula”. El tema podria ser objecte de debat.
Tot i que alguns assenyalen les diferents opcions, la majoria fa transcripció literal (9),
bastants utilitzen el resum (7) i solament 3 fan la transcripció aproximada. La
transcripció literal dóna més consciència de la necessitat del rigor històric i de la
fidelitat a la font. També ajuda a dominar el llenguatge escrit i ser creatiu en les formes
de reflectir el ritme, l’entonació, els silencis, etc. de l’entrevistat. La transcripció literal
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generalment dóna més feina i exigeix més temps que les altres.
Sobre la destinació de les gravacions i transcripcions realitzades la majoria dels
professors que les practiquen diuen que els alumnes les guarden a casa seva (8). Fins
quan? No ho sabem, però no és gens aventurat pensar que la majoria d’elles, passat un
temps, es perden. Tres les deixen al Departament de Ciències Socials i tres més les
remeten a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona per a què siguin guardades en
condicions de poder ser divulgades i consultades per estudiosos. Altres quatre no es
plantegen res en aquest sentit. Tot plegat ens confirma el poc interès que hi ha per
guardar les fonts orals creades. La qüestió podria ser també objecte de debat perquè,
plantejar-se el tema de l’arxiu i de les condicions d’una font oral per merèixer ser
guardada, reforça la mentalitat científica i planteja perspectives noves als alumnes. A
més, és un signe del valor que se li dóna a la font oral creada.
Per introduir les fonts orals la majoria (9) utilitzen la lectura de testimonis escrits,
altres fan servir audiovisuals (6) i relats biogràfics (5). Solament quatre porten a
l’aula convidats perquè donin testimoni de la seva vida. Aquest últim recurs és un bon
mitjà per introduir progressivament les fonts orals a l’aula. Un compromís de l’autor
del treball és crear un grup de persones, coordinat pel Centre de Recursos Pedagògics
de Badalona, disposades a visitar els instituts quan aquests ho sol·licitin per tal de
donar testimoni sobre fets i esdeveniments viscuts per ells.
La majoria dels Departaments de Ciències Socials (14) proposen als alumnes de
Batxillerat treballs de recerca en els quals poden utilitzar fonts orals. No obstant cal
constatar que solament 4 professors planifiquen conjuntament el treball amb fonts
orals i solament 2 el revisen posteriorment en grup. Tenim aquí un dèficit que es
podria esmenar si tots els que tenim interès pel tema ens ho proposem. Solament cinc
professors han establert relacions amb institucions en el decurs de la realització dels
projectes de recerca. Podem afirmar que bàsicament coincideixen amb els que van
practicar les fonts orals realitzant el treball sobre La Immigració a Badalona durant el
segle XX, llibre que ha estat publicat el 2005 juntament amb Badalona, un segle de
ciutat. La immigració. Dossier didàctic de secundària. Són pràcticament els mateixos
que recomanen als seus alumnes consultar les fonts orals dipositades a l’Arxiu
Històric de la Ciutat.
A més d’aquest treball sobre la immigració a Badalona cal assenyalar la participació
dels alumnes en treballs sobre la Guerra Civil, els Camps de Concentració i la recent
proposta de treball cívic titulat Àlbum de la memòria Compartida, impulsada pel
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Badalona per recuperar els records i
vivències dels Badalonins sobre la II República, projecte en el qual han participat
alguns estudiants i professors dels instituts Pau Gragallo, Badalona IX i Barres i Ones.
La valoració que els professors enquestats fan de la pràctica de les fonts orals és
clarament positiva i algunes de les raons aportades són de pes: contacte amb gent
major que ha viscut els fets històrics que s’estudien, vivència de valors, aproximació al
marc històric, aprenen més que amb altres metodologies, la història se’ls fa més
propera,... Tot i que reconeixen que donen molta feina i que la transcripció és realment
costosa. Em pregunto: si tan positiva es veu que és la pràctica de les fonts orals a
l’aula, per què les institucions educatives i els propis professors no posen els mitjans
adients per generalitzar el seu ús i millorar la seva pràctica?
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En la valoració a les tres últimes preguntes de l’enquesta, els professors assenyalen una
sèrie de problemes i aporten, en la major part dels casos, suggeriments per superarlos. Crec que poden ser una bona guia i un punt de partida a l’hora d’elaborar de
forma realista la proposta metodològica i didàctica final.
1.- Problema:
Manca de coneixement de les fonts orals, manca de costum, inexperiència, inseguretat,
resistència.
Solucions apuntades en l’enquesta:
Conèixer la didàctica de les fonts orals. Dotar-nos d’una Maleta Pedagògica que
contempli materials teòrics, publicacions d’història oral, revistes, vídeos, materials
senzills que facilitin la seva utilització a l’aula, etc. Formar professors en la
metodologia de fonts orals a partir de jornades, cursos específics, lectures, etc. perquè si
els mateixos professors no estan convençuts serà difícil arrossegar els alumnes.
Creació d’un espai virtual (Educampus) on compartir experiències, materials, notícies,
etc.
2.- Problema:
Programació oficial àmplia, densa i extensa que no deixa temps per introduir noves
metodologies que en la seva aplicació són lentes i requereixen temps i constància. La
preparació correcta, la realització i les tasques posteriors de transcripció i interpretació
requereixen moltes hores i molta dedicació, sobretot, si les fan al mateix temps tots o la
majoria dels components d’una classe.
Solucions apuntades:
Prioritzar determinats temes del currículum. Seleccionar temàtiques sobre les quals
aplicar les fonts orals. Formar grups reduïts o desdoblaments de la classe. Introduir-les
en la realització dels Crèdits Variables i, fins i tot, en un Crèdit de Síntesi on es treballa
en grups més reduïts. En ocasions es poden oferir les fonts orals com un exercici
voluntari, d’ampliació, d’aprofundiment, etc. no cal que sempre sigui una activitat de
tots els alumnes. Però tots es poden beneficiar dels resultats si després s’exposen
obertament a classe. Valorar-les com un bon recurs per adquirir coneixements,
habilitats i valors. Això significa tenir en compte tot el procés del treball realitzat que
no està solament en relació amb els coneixements aconseguits sinó també amb els
procediments utilitzats, a les habilitats desplegades i als valors viscuts. La font oral és
una aposta per la qualitat de l’ensenyament. Al voltant d’un exercici es desenvolupen
diverses facultats humanes que cal valorar i recompensar generosament en
l’avaluació. La seva pràctica entra en relació amb altres àrees, especialment la de
llengua, amb les quals es podria plantejar algun tipus de coordinació per fer un treball
conjunt.
3.- Problema:
Manca de planificació conjunta a nivell d’institut i de departament de Ciències
Socials. Manca de continuïtat per no tenir aquesta programació prèvia.
Solucions apuntades:
Proposar que les fonts orals quedin contemplades dintre de la programació oficial del
departament de Ciències Socials. Planificar amb temps a nivell de departament el tema
o els temes a treballar amb fonts orals al llarg del diferents curos, és a dir, fer una
programació de centre que permeti introduir-les de forma progressiva al llarg de l’ESO,
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a partir d’activitats específiques. La vinguda de testimonis a classe per explicar els
seus records sobre la Guerra Civil, amb paraules d’una professora enquestada, va ser
una experiència extraordinària. Les fonts orals tenen encara més sentit, es realitzen
millor i amb major motivació en el context d’un projecte unitari i comunitari de ciutat.
Això exigeix mantenir una relació
organitzada i estable amb les institucions
educatives municipals i entitats cíviques.
4.- Problema:
La pràctica de les fonts orals exigeix a l’alumne sortir de l’escola.
Solucions aportades:
Sortir de l’escola no hauria de ser en principi cap problema, al contrari, hauria de ser
una pràctica normal el fet que l’escola sigui permeable a la societat i els alumnes entrin
en relació amb la família, el barri, les institucions, etc. Les metodologies participatives
que impliquen diàleg, relació, iniciativa, creativitat, etc. haurien de formar part d’un
ensenyament de qualitat.
5.- Problema:
Aparells de gravació insuficients.
Solucions aportades:
Crear un banc de gravadores (cassettes i càmeres de vídeo) que puguin ser deixades en
préstec als alumnes en el moment en què les necessiten. El Museu de Badalona, el
Centre de Recursos Pedagògics i els propis centres disposen de gravadores que poden
se utilitzades omplint el resguard corresponent. En els treball de recerca lligats a
projectes de ciutat, com va ser el cas de les migracions del segle XX o l’actual treball
sobre la II República, els Departaments de Cultura i d’Ensenyament i el propi Museu
han comprar nous aparells que continuen estant a disposició dels alumnes. De totes
formes crec que convindria inculcar-los des de primer curs d’ESO els avantatges de
disposar d’una gravadora pròpia, la qual s’hauria de contemplar com una eina més de
treball escolar, sobretot, si es preveu la seva utilització en els diferents cursos de
secundària i de Batxillerat.
6.- Problema:
A l’alumne li és difícil saber elegir el seu entrevistat i preparar l’entrevista. Té l’alumne
capacitat per fer d’investigador? Quins són els seus límits i les seves possibilitats? Té
capacitat per encaixar la temàtica dintre d’un marc conceptual més ampli, capaç de
transcendir els aspectes anecdòtics? Com encaixar la història local amb la general?
Solucions proposades:
Ningú ha contestat a aquesta qüestió plantejada. És aquesta una pregunta summament
interessant i mereixedora d’un debat. Certament no es deu exigir als alumnes més del
que poden donar d’acord amb la seva maduració, però tampoc hem de menystenir la
seves capacitats. Per això insistim en què les fonts orals s’han d’introduir de forma
progressiva en consonància a les seves capacitats. Els alumnes de quart d’ESO de l’IES
Barres i Ones van aportar unes 80 històries de vida ben construïdes per al treball sobre
les migracions a Badalona durant el segle XX, les van preparar, realitzar, transcriure i
interpretar. D’elles van treure coneixements valuosos pel tema que estudiaven. En la
proposta didàctica que s’ha d’elaborar s’haurà de tenir molt en compte aquesta qüestió
que solament la podrem contestar adequadament reflexionant sobre les experiències
que tenim. La preparació de la font oral sempre va precedida d’un estudi més ampli i
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conceptual del tema. Correspon al professor ajudar l’alumne a fer el lligam entre la
història més propera i la més general. Els alumnes han de comprendre que, en fer
entrevistes a familiars o a gent del barri, no estan fent història exclusivament familiar o
local, sinó que estan fent, sobretot, història social a partir d’un marc reduït, que han de
saber transcendir. Però el relat dels seus entrevistats també és un tros, un fragment, de
la història general.
7.- Problema:
La font oral té poc rigor històric, hi ha moltes dificultats per valorar la fiabilitat de la
font oral perquè es basa en una subjectivitat exagerada. Els alumnes no saben valorar
críticament els resultats. La tasca investigadora (mètode científic) té moltes dificultats.
Solucions proposades:
Ningú contesta a aquestes apreciacions que són mereixedores d’un debat en profunditat.
Ens juguem la mateixa cientificitat de la història, segons la resposta que donem a
aquesta qüestió. Es dóna sovint una visió molt negativa sobre la subjectivitat de les
fonts orals com si fossin les úniques fonts subjectives. En realitat totes les fonts són
subjectives perquè les elaboren els subjectes. És que una fotografia no pot ser
manipulada? És que una font escrita no la fa també una persona? El fet que una
conversa sigui gravada, li atorga un caràcter més subjectiu que si eixa mateixa persona
en compte de gravar la veu, ho escriu en un full? Totes les fonts han de ser criticades,
les escrites, les orals, les audiovisuals, etc. La pregunta clau seria: com fer la crítica de
les fonts orals creades?, com avaluar la seva autenticitat, fiabilitat i objectivitat?, quin
valor li donem a l’oblit o a la mentida en una entrevista gravada? La fitxa tècnica que
ha d’acompanyar qualsevol entrevista ens dóna una primera ocasió per fer aquesta
crítica. La construcció correcta d’una font oral inclou la crítica a la font creada. Això
implica aprofundir en la teoria de la font oral i les passes que cal donar per a la seva
correcta construcció. Les fonts orals impliquen tenir un projecte de recerca que s’ha de
fer amb rigor (hipòtesis, demostració i conclusions) i esperit científic. Els alumnes es
van introduint lentament en aquest esperit a mesura que practiquen les fonts orals. Les
aportacions que fan els mateixos alumnes sobre aquesta qüestió són molt
clarificadores al respecte.
8.- Problema:
Les dificultats inherents a la realització de l’entrevista.
Proposta de solucions:
No hi ha respostes a aquesta qüestió plantejada. Som conscients de les dificultats que té
construir una font oral de qualitat però ens sumem al que diu un dels professors
enquestats: “No veig cap dificultat especial. Només cal tenir ganes de fer-ho i
principalment motivar i motivar molt els alumnes”. Dirigir i portar a terme una
entrevista amb èxit exigeix una sèrie de qualitats humanes que els alumnes aprenen a
mesura que fan fonts orals. És més, en les valoracions de les entrevistes fetes, tots
recorden l’entrevista com un moment especial que els va suposar nous desafiaments i
que van viure amb una gran intensitat. La motivació i les orientacions que el professor
transmet són molt importants per donar-los seguretat en el que fan.
9.- Falten mecanismes de comunicació dels resultats i de reflexió sobre la pràctica
metodològica.
Proposta de solució:
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Creació d’un espai virtual per als professors de socials de Badalona - obert no obstant
a tothom- on es pugui compartir experiències, projectes, materials, publicacions, etc.
Creació d’un grup de revisió amb els mateixos objectius. Establir un major lligam amb
el Centre de Recursos Pedagògic de Badalona, amb l’Arxiu Històric de la Ciutat, amb
els departaments municipals que tinguin més relació amb l’escola (Cultura i Educació,
especialment), amb les institucions del món del treball (sindicats) i amb les entitats
cíviques (ateneus culturals, centres cívics, biblioteques, etc.), de les quals es rep algun
tipus de suport.
10.Problema:
Manca de suport de les famílies en les activitats escolars.
Proposta de solució:
Ningú ha donat resposta a aquest tema. No obstant, cal dir que la pràctica de les fonts
orals implica una relació més fluïda, profunda i permanent amb els membres de la
família perquè moltes de les entrevistes plantejades es fan a la gent més propera. Les
fonts orals són una metodologia excel·lent per acostar els alumnes a la família i la
família a l’escola.
- Conclusions a partir de les aportacions que alguns professors amb experiència
amb fonts orals (Maria Ojuel, Francesc Arrey, Neus González, Andreu Muñoz,
Emili Ferrando) han realitzat per al present treball a petició meva.
Els professors consultats creuen que la pràctica de les fonts oral permet als alumnes
moure’s lliurement i amb destresa fora del estricte marc escolar, entrar en relació i en
diàleg amb altres companys i professors d’altres instituts, amb
historiadors
professionals, amb l’arxiu de la ciutat, amb els mitjans de comunicació. Han
experimental l’entrevista com un acte comunicatiu de primera magnitud que ha
afavorit el contacte amb familiars i amb gent gran. Això els ha permès viure la història
amb emoció i sentiment i els han obert noves perspectives per a la recerca. El contacte
intergeneracional i multicultural (entrevistes a familiars de més edat i persones d’altres
cultures) els ha aportat molts coneixements sobre la temàtica estudiada (Guerra Civil,
franquisme, emigració, etc.), ha enfortit el sentiment de pertinença al barri i a la ciutat
on viuen, han conegut de primera mà la situació de pobresa de determinades èpoques
de la nostra història, la lluita clandestina per aconseguir la democràcia, la presència
invisible de les dones en la societat, la cultura d’origen dels emigrants dels anys 60 i
de l’actualitat, aspecte que ha promogut en ells sentiments d’empatia. També han
conegut metodologies històriques que exigeixen un treball rigorós i han reflexionat
sobre la pràctica de l’ofici d’historiador.
Han experimentat també les dificultats en la seva aplicació, sobretot a causa d’una
programació oficial massa extensa que obstaculitza la utilització de mètodes actius i
participatius que exigeixen més temps i més dedicació. Per això veuen necessari
elaborar una proposta d’activitats pautades amb materials senzills per facilitar la seva
introducció ordenada en el currículum oficial de ciències socials. Creuen que els
professors que dediquen el seu temps a projectes d’innovació que ajuden a obrir el
centre educatiu a la ciutat i a l’entorn haurien de ser més reconeguts per
l’administració. Valoren les reunions de seguiment de la pràctica de les fonts orals,
sobretot si es participa d’un projecte col·lectiu de ciutat. Les fonts orals no solament
aporten metodologia sinó que tenen molta incidència en la vivència de valors cívics i
29

morals (diàleg intergeneracional i intercultural, participació cívica, reconeixement de
la lluita i del treball dels seus pares, valoració conscient del que tenen,...). L’aparició els
últims anys de diversos grups de recuperació de la memòria històrica ha afavorit una
major pràctica de les fonts orals també a l’ensenyament.
A partir de la pràctica de les fonts orals i de participar en projectes de recerca cívics han
adquirit experiència en oferir des del departament de Ciències Socials temes per als
treballs de recerca de Batxillerat susceptibles de ser abordats amb fonts orals i en
dirigir-los. Han entrat en relació amb l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona i més en
concret amb la Secció de Fonts Orals a la qual han enriquit amb entrevistes del seus
alumnes. No obstant reconeixen que han de ser més rigorosos en el tractament de les
fonts creades. Han participat en el projecte cívic sobre la immigració a Badalona en el
segle XX, la realització del qual consideren molt positiva, i actualment en el projecte
sobre la II República. Han elaborat publicacions sobre la immigració realitzades amb
fonts orals i publicades per l’Ajuntament de la ciutat. Els entrevistats han pogut rellegir
la història del segle XX de la seva ciutat escrita amb les seves pròpies paraules. Han
realitzat igualment projectes per recuperar amb fonts orals la història del propi institut,
històries de família, d’entitats del barri i han comunicat els resultats en Congressos i en
Jornades d’Intercanvi d’Experiències. Han introduït les fonts orals als diferents cursos
de l’ESO amb resultats positius i de vegades sorprenents. Estan satisfets del treball
realitzat tot i les dificultats experimentades.
A partir d’aquestes aportacions hem plantejat
d’Educampus les següents qüestions per al debat:

als professors en l’espai virtual

Qüestions per al debat
1.- Si, tal com s’ha constatat en les seves aportacions, professors i alumnes
consideren tan positiva la introducció de les fonts orals a l’aula en l’aprenentatge de la
història, per què no es posen els mitjans adequats i adients per millorar i generalitzar
els seu ús? Quins mitjans creus imprescindibles per poder-les portar a terme amb
normalitat? Què estaries disposat a fer personalment per conèixer-les millor i afavorir
la seva pràctica? Quins tipus de suport s’hauria de sol·licitar en aquest sentit als
departaments i a les institucions relacionades amb l’ensenyament?
2.- Tenen els nostres alumnes capacitat per construir fonts orals de qualitat i fer
d’investigadors? Quins són els seus límits i les seves possibilitats? Com introduir
progressivament, ja des del primers curs de l’ESO i fins i tot abans, la pràctica de les
fonts orals?
3.- Una dificultat constatada és que els professors no planifiquen conjuntament. En
conseqüència la pregunta seria: com avançar en una programació compartida que doni
cabuda també a les fonts orals entre altres tipus de fonts primàries? Com incidir en els
departaments, en les direccions dels instituts i en els organismes oficials? Quines
propostes presentem sobre la qüestió?
4.- Algun dels entrevistats planteja d’entrada un problema sobre el qual s’hauria de
reflexionar perquè pot condicionar en gran manera el nostre treball. Ens referim a
l’afirmació que les fonts orals no tenen rigor històric perquè són massa subjectives i
no són fiables. Les preguntes, en positiu, serien: practiquem en l’ensenyament de la
història la crítica a les fonts que utilitzem? Són les fonts orals menys fiables que les
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altres? Com comprovem, en concret, la fiabilitat de les fonts orals? Podem aprendre
d’elles tot i constatar alguns oblits, enganys, exageracions, etc.
5.- Si, tal com afirmem en la introducció, és tota la ciutat –sobretot les famílies- la que
està implicada en l’educació dels alumnes, ens podríem preguntar: com millorar la
relació de l’escola amb família i amb altres instàncies institucionals i entitats socials
per tal d’unir esforços en l’educació dels alumnes? Ens assabentem dels projectes
educatius de caràcter cívic en els quals poden participar els nostres alumnes? Valorem
en concret la importància de les fonts orals creades? Valorem la seva conservació a
l’Arxiu Històric de la Ciutat per a què puguin ser utilitzades posteriorment per al
coneixement de la història?

Tornar a l’índex general
5
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3.1.2. Conclusions sobre l’enquesta realitzada als alumnes de l’IES
Barres i Ones de Badalona i altres aportacions
El model d’enquesta utilitzada va ser el següent:
ENQUESTA SOBRE LA UTILITZACIÓ DE LES FONTS ORALS EN
L’APRENENTATGE DE LA HISTÒRIA. ALUMNES BARRES I ONES.
* Posa una X on correspongui o bé contesta la pregunta formulada.
1.- Com valores la teva experiència amb fonts orals en l’aprenentatge de la
història?
( ) Molt positiva
( ) Positiva
( ) Indiferent
( ) Negativa
( ) Molt negativa.
2.- Si l’haguessis de qualificar de 0 a 10, quina nota li posaries? (

)

3.- Quin tipus d’entrevista vas realitzar?
(
(
(

) Temàtica.
) Història de vida
) Altres:

4.- Temes.
- Quins temes vas investigar?

- Quins altres temes proposes per a ser investigats també amb fonts orals?

5.- Quin és l’aspecte o aspectes on vas trobar més dificultats?
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Dissenyar el treball seguint l’esperit científic (hipòtesi-demostració-conclusió).
) Trobar la persona a entrevistar.
) Preparar l’entrevista.
) Preparar el qüestionari.
) Fer l’entrevista.
) Aparells de gravació.
) Fer la transcripció.
) Criticar la fiabilitat dels entrevistats.
) Incorporar la informació rebuda al treball de recerca.
) Confeccionar la fitxa tècnica.
) Recollir altres tipus de fonts històriques.
) Comentar la teva experiència com a entrevistador-ra.
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5.- Quins aspectes t’han agradat més del treball amb fons orals?

6.- Explica alguna anècdota que t’hagi passat durant el procés de realització de la
font oral (preparació, realització i tasques posteriors):

7.- Quins errors creus que vas cometre en:
- La preparació de l’entrevista

- La realització de l’entrevista.

- Les tasques posteriors (transcripció, fitxa tècnica, cessió intel·lectual)

8.- Com valores l’orientació i suport que et va donar el professor en el procés de
la creació de la font orals?

9.- Com valoren els entrevistats i quin record tenen d’aquell moment de
l’entrevista?

10.- Saps on han quedat dipositades les fonts orals per tu creades? Coneixes les
normes de consulta?

Gràcies per la teva amabilitat en contestar aquest qüestionari.
Badalona, setembre de 2006.
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Comentari:
Els 25 alumnes enquestats, excepte dos que es consideren “indeferents”, la valoren
positiva o molt positiva. Cap la valora negativa. Això queda confirmat per la nota
numèrica valorativa de la segona pregunta que ens permet precisar més el sentit de
“positiva” o “molt positiva”. La nota mitjana assignada és 7’5. Les qualificacions més
altes corresponen, per regla general, als nivells educatius més alts (Batxillerat), la qual
cosa vol dir que, quan més les practiquen, més les valoren.
La història de vida és el format més utilitzat d’entrevista (22). Cinc alumnes la fan
compatible amb la temàtica. Els avantatges de la història de vida sobre la temàtica són
evidents perquè aquella ens permet visualitzar i reconstruir tota una vida humana en la
seva evolució, intimitat i globalitat. Entre les temàtiques estudiades pels alumnes
predomina el tema de la immigració perquè les seves entrevistes van tenir lloc en el
context del treball cívic sobre la immigració a la ciutat durant el segle XX. També les
han utilitzat per estudiar la Guerra Civil, el Franquisme, el poble gitano, la marginació
i/o la lluita de les dones, la immigració estrangera en l’actualitat,,… Altres temes que,
segons ells, els agradaria estudiar amb fonts orals són: la II Guerra Mundial i l’època
de Hitler, la multiculturalitat, la vida actual, la sexualitat en temps del franquisme, el
masclisme i el maltractament de la dona, temes polítics, la immigració marroquí, la
Guerra Civil espanyola, la transició i primers anys democràtics, l’ascensió laboral de la
dona, el treball, la pobresa en el món, estudi d’un sindicat (l’UGT), temes de carrer i
de microhistòria: associacions veïnals, moviments socials, barri, localitat, etc..
L’aspecte de les fonts orals on els alumnes han trobat més dificultats és en la
transcripció (17), és l’aspecte que els ha exigit més esforç. Per això els professors, en
la seva tasca orientadora, els han de fer descobrir el que jo anomeno “la mística de la
transcripció”, és a dir, valorar el que significa saber escoltar en silenci l’entrevistat i
gaudir- en la solitud de l’habitació on es fa la transcripció- de la seva veu, dels seus
coneixements, sentiments, emocions, etc. que afloren durant l’entrevista.
Entre els aspectes més gratificants els alumnes remarquen el protagonisme que tenen en
la construcció de la font oral i el seu tractament posterior, el conèixer una nova
metodologia de recerca més engrescadora, el contacte enriquidor i confiat amb la gent
entrevistada, la manera com s’expressen els entrevistats, l’aprenentatge de nous
coneixements a partir de fonts primàries i el canvi de perspectiva que aporten les fonts
orals, el fet que faciliten un major aprofundiment en la història perquè els relats, plens
de sentiments i emocions, la fan més atractiva i interessant, el conèixer com es vivia en
altres èpoques històriques i comparar-la amb l’actual, saber més dels familiars
propers, el poder aprendre de la vida pròpia i de la dels altres, compartir vivències,
donar sentit a tot el material recopilat (interpretar-lo), saber que t’estan explicant coses
que potser no han explicat a ningú, saber que la història es democratitza, que tots,
especialment les persones senzilles, poden dir el que pensen i sentir-se importants.
Crec que és emocionant i motivador escoltar aquestes coses dels alumnes.
Preguntats sobre possibles anècdotes que han viscut en el procés de construcció de la
font oral relaten especialment aquelles que fan referència a aspectes humans (emocions,
sentiments, rialles, tristesa, narració d’aspectes íntims, el fet de sentir-se importants,
tant entrevistadors com entrevistats). També fan referència a aquells aspectes que
reflecteixen els problemes que van aparèixer en el decurs de l’entrevista i que van
haver de superar amb creativitat. Especialment recorden el moment dur de la
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transcripció i les dificultats que implica la concreció escrita del llenguatge oral. Alguns
dels problemes assenyalats estan en relació amb la gravadora i amb la preocupació
per fer un bon enregistrament de la veu.
La reflexió a posteriori sobre els errors tinguts mostra la capacitat d’autocrítica dels
alumnes i la voluntat de millorar les fonts orals que creen. Opinen que han de
preparar millor l’entrevista i amb més temps, documentar-se àmpliament sobre el tema,
pensar millor les preguntes en funció de la persona a entrevistar i escollir el tipus de
preguntes més adients. Però al mateix temps creuen que no han de ser esclaus del
qüestionari preparat sinó receptius al que diuen els entrevistats procurant sempre la
màxima naturalitat i espontaneïtat i respectant el seu ritme (“que se senti còmode”).
Per tant han de saber improvisar i fer preguntes de forma creativa en funció de la
conversa, evitar preguntes massa directes, aprofundir en algun aspecte nou, saber
distanciar-se de l’entrevistat -sobretot si és familiar directe- per poder ser crític amb el
que explica, procurar un ritme més viu, millorar la capacitat de dirigir l’entrevista i no
deixar-se portar per l’entrevistat… Creuen que han d’interioritzar les qüestions
bàsiques que volen preguntar perquè no se’ls oblidi cap. Han de millorar també la
posició de la gravadora per tal que la veu tingui la màxima qualitat. Dintre de les
tasques posteriors creuen que han de tenir més paciència a l’hora de fer la sempre
costosa transcripció, ser més acurats quan extrauen el contingut de l’entrevista i fer
frases entenedores, això implica, segons ells, no ser esclau de la literalitat. També han
de millorar, creuen, la formalització de la fitxa tècnica i no oblidar-se de posar nom i
data a la cinta.
Els alumnes afirmen que en el seu cas van trobar en els professors el suport adient per
fer l’entrevista. El valoren positivament i reconeixen que la metodologia apresa els ha
servit després d’eina de treball en la seva vida professional.
Tots ells valoren positivament el moment de l’entrevista i reconeixen que es van
divertir fent-la. Creuen que els entrevistats també tenen un bon record d’aquell
moment que, en alguns casos, se’ls va fer curt. Per a ells va ser un moment inoblidable
perquè els va donar ocasió a mirar el passat i compartir-lo amb tota la família. Per als
immigrants estrangers és un mitjà per mostrar les característiques de la seva emigració
i els neguits que viuen en l’esforç per integrar-se a la nova societat. A ells els agrada
ser escoltats per persones joves, que els respecten i que els estimin. Els entrevistadors,
per la seva part, adquireixen coneixements del passat, poden comparar-los amb els que
ells viuen en l’actualitat i treure’n conclusions. Tot plegat és un cant al diàleg i a la
necessitat de compartir experiències i sentiments gent de diferents generacions i
també els membres d’una mateixa família. Aquestes respostes coincideixen plenament
amb les aportacions que realitzen en altres apartats d’aquest treball professors i també
els propis entrevistats.
Un bon nombre d’alumnes no saben on van quedar dipositades les seves cintes
gravades i transcripcions. La majoria, no obstant, saben perfectament que o bé es van
donar a l’Arxiu Històric de la Ciutat, amb seu al Museu de Badalona, o bé es van
quedar a l’Institut. Les normes de consulta establertes per l’AHCB són molt poc
conegudes. Que els alumnes coneguin l’Arxiu i entren en relació amb el Museu i altres
institucions culturals de la ciutat és un aspecte important de la pràctica de les fonts
orals.
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- Valoració dels alumnes de les entrevistes realitzades (extreta de les
tècniques) i de les visites de testimonis presencials a l’aula

fitxes

La majoria dels entrevistats en els diferents cursos de secundària són els propis
familiars dels alumnes (pare, mare, avi, àvia, tiets , etc.). Són entrevistes realitzades
amb molt de “carinyo” perquè parteixen d’una relació d’amistat ja establerta basada en
la confiança mútua, la disponibilitat, la col·laboració i una actitud positiva per part de
l’entrevistat i de l’entrevistador. Les comunicacions que fan els alumnes ens diuen ben
clarament que tots dos (entrevistat i entrevistador) i pràcticament en tots els casos han
gaudit de l’entrevista, s’han divertit, estan contents d’haver-la fet, tot i la inexperiència
de les dues parts en la qüestió. La casa de la família ha estat el lloc escollit per fer-la,
no podia haver un lloc millor. No obstant cal dir que han hagut de trencar resistències
inicials, és a dir, han hagut de superar la comoditat del no fer res, perdre la por a
emprendre activitats noves, concretar l’elecció de l’entrevistat, elaborar i personalitzar
el qüestionari, afrontar la costosa tasca de la transcripció,…
Els impressiona veure com els entrevistats parlen des del sentiments de melancolia,
enyorança, tristor, etc. Els testimonis els ensenyen, més enllà de la seva pròpia vida,
moltes coses sobre el passat i el context social en què visqueren: la pobresa d’abans,
les experiències traumàtiques de la Guerra Civil, la repressió exercida pel Règim
franquista, la manca de llibertat d’expressió, el perquè i el com de l’emigració, la seva
integració a la societat d’acollida, la vida quotidiana, el món rural (treball, escola,
costums, diversions, etc.), el barri on viuen, les lluites hagudes per millorar-lo i dotar-lo
de serveis i equipaments, la lluita per un habitatge digne, per tirar endavant la família,
la fam com a problema principal per davant de la política que queda desmitificada i
relativitzada, el treball infantil a causa de la mort prematura de molts pares, la realitat
d’uns treballs durs i mal pagats, la relació entre pares i fills, la convivència familiar i el
masclisme,… Aprenen coneixements i treuen conclusions. Escolten històries que no
surten en els llibres però que també són importants, entre elles la dimensió més íntima i
humana de les persones, les formes de pensar,…. Les fonts orals, creuen, poden
proporcionar tants coneixements com un llibre i els acosten d’una forma molt nítida al
context en què van viure els entrevistats. És una nova forma d’aprendre història. Tot
plegat els ajuda a valorar el que tenen, el seu benestar i la conquesta dels drets socials
que ara gaudeixen com a resultat del treball dels seus avantpassats, la lluita contra el
franquisme i per la democràcia portada a terme pel moviment obrer,… aspectes que
desperten en ells un sentiment de profund agraïment. Descobreixen que a partir d’una
persona concreta poden descobrir les característiques de tota una època. Estudiant les
emigracions dels anys 60 aprenen a comprendre també les actuals. Els testimonis
porten a l’empatia i a la solidaritat. L’entrevista és una font de valors els quals
impliquen un canvi cap a una conducta més humana. Les fonts orals recullen històries
que ajuden a mantenir viva i actual la història (“la millor escola és la vida”). El
testimoni de qualsevol àvia té valor per ell mateix. Els entrevistats creixen en
autoestima (“se sintió muy especial cuando le hice la entrevista”) al ser escollits com a
protagonistes en el relat històric i ser escoltats.
També apareixen en les valoracions dels alumnes les dificultats que surten a l’hora de
fer l’entrevista: la inseguretat fruit de la inexperiència, dificultats tècniques en la
gravació, els sorolls ambientals, la preocupació per qualitat de la veu enregistrada, la
sordesa de l’entrevistat, les interrupcions, el no poder gravar o no aconseguir la cessió
intel·lectual, el quedar-se en blanc i no saber què preguntar, dubtes sobre com
reaccionar davant la dispersió de l’entrevistat, etc. De vegades no s’acaba de trobar el
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ritme adequat de l’entrevista, o no se sap ser flexible amb el qüestionari. Es busca
l’encaix i l’empatia amb l’entrevistat en funció de les seves característiques. Apareixen
dubtes, nervis,... de vegades han d’aturar la gravadora i “respirar” una mica. Totes
aquestes dificultats posades en comú i revisades fan avançar i créixer com a
entrevistador. Cal dir que, en molts casos, els propis entrevistats col·laboren en la
resolució d’aquest i altres problemes amb la seva comprensió i iniciatives personals.
Els alumnes viuen l’entrevista amb una certa fascinació, són contagiats pels sentiments
i emocions del seu entrevistat però també saben distanciar-se i introduir la crítica:
valorar la seva sinceritat, fiabilitat, memòria, naturalitat, els oblits, si tenen idees clares
o confuses, les contestacions massa breus. Detecten els errors comesos i intenten aclarir
les contradiccions reals o aparents que apareixen. Han d’analitzar el llenguatge, sovint
desconegut per a ells, sobretot, si es refereix a l’ambient rural. Descriuen no solament
el que diuen sinó també els gestos de l’entrevistat, les emocions, els silencis,…
Aprenen a fer fons orals amb rigor, amb correcció, tenint en compte les passes que
s’han de donar i les normes pròpies de la història oral. Aprenen també a recollir altres
tipus de fonts (fotografies, fulls volants, nòmines, etc.) i a valorar-les. Alguns d’ells
donen expressament gràcies per haver-los suggerit fer l’entrevista, reconeixen el valor
històric de la font oral creada i tenen consciència de la seva importància per a la
família i la comunitat.
Saben fer el pas del coneixement de la vida d’un emigrant a la del col·lectiu
d’emigrants, de l’estudi d’una persona concreta al de la comunitat i l’època en què va
viure, saben anar del particular al general. Però s’adonen que la vida d’una persona o
d’una família també són parts importants de la història universal. Aprenen a construir
una història “més directa i sensible”. Valoren el fet de parlar amb els seus pares i avis,
d’entrar en diàleg amb ells perquè poques vegades ho fan amb profunditat.
L’entrevista és un moment privilegiat per al diàleg. Les fonts orals fan protagonista de
la història a la gent senzilla, a la gent pobra, a la gent obrera, a la gent anònima. Creuen
que el món aniria millor amb més diàleg. Sens dubte les fonts orals aporten quelcom
nou a la història.
Els alumnes que han realitzat treballs de recerca per a Batxillerat amb fonts orals han
après a donar les passes necessàries i correctes per construir una font oral de qualitat.
Saben que han de superar la timidesa pròpia d’un jove, que exigeixen molt d’esforç i
que la tasca no és tan fàcil com sembla a primera vista perquè s’han de fer moltes
activitats: buscar informació i estudiar prèviament el tema, documentar-se també sobre
la metodologia de les fonts orals (han llegit bibliografia, han assistit a conferències, han
acudit puntualment a les reunions bimensuals de seguiment celebrades al Museu de
Badalona). Han hagut de determinar el perfil i elegir les persones a entrevistar,
emplenar la fitxa biogràfica, elaborar el qüestionari, fer l’entrevista, transcriure-la,
completar la fitxa tècnica, aconseguir la cessió intel·lectual, buidar la informació per
extreure els coneixements que necessiten per al treball, comparar aquests coneixements
amb altres provinents d’altres fonts històriques, lliurar-les al Museu, compartir els
coneixements obtinguts i la seva experiència com a entrevistadors. Tots reconeixen que
la transcripció és la part més dura i exigent. Les fonts orals els han permès obtenir
informació de primera mà que d’altra forma no haurien pogut aconseguir, entrar en
temes poc estudiats com la vida quotidiana, el treball, les condicions de vida, la
militància clandestina, l’educació, la família, la religió, la cultura, la vida interior de les
persones, els sentiments que tenen, etc. Sobretot els han apropat a la vida i a la
problemàtica de les dones que fins ara no apareixen en els llibres perquè el seu
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protagonisme ha estat amagat. Ningú els pot fer entendre millor la història que les
persones que l’han viscuda en primera persona. Els han acostat a la vida dels emigrants
i han entès millor la seva problemàtica. Per tot això es mostren agraïdes i agraïts. A
més de fer fonts orals noves, de vegades, també utilitzen les fonts que els seus
companys han creat en els anys anteriors i que saben estan dipositades a l’Arxiu
Històric de la Ciutat.
Són autocrítics amb ells mateixos en la forma de portar i guiar l’entrevista. Reconeixen
que la primera és la més costosa perquè són inexperts, mai havien fet una entrevista
com cal. Són perfectament conscients del component de subjectivitat que tenen les
fonts orals i per això mateix saben que les han de criticar i han de comprovar la seva
fiabilitat. Les persones entrevistades els han obert el seu cor, els han explicat la seva
vida. Històries de vida que quedaran arxivades com a documents històrics per a què
puguin ser consultades per estudiosos i investigadors. Per aquest motiu s’han esforçat
al màxim en fer-les bé. Alguns dels entrevistats estaven neguitosos perquè, en la major
part dels casos, eren també inexperts en la qüestió. Amb l’entrevista han viscut una
experiència única i han donat protagonisme a gent anònima.
Estan satisfets d’haver emmarcat el seu treball personal dins d’un treball col·lectiu de
ciutat. Això els ha suposat entrar en relació amb l’Arxiu de la Ciutat i el Museu, amb
professors d’altres instituts i historiadors professionals. Manel Váquez deia sobre la
qüestió: “m’he barrejat amb altres historiadors sense que ningú em mirés amb cara
estranya, sinó amb respecte”. Alguns d’ells han estat entrevistats pels mitjans de
comunicació locals (premsa, ràdio i televisió) aspecte que ha significat una nova
experiència. La pràctica de les fonts orals a secundària ha sigut útil per als seus estudis
posteriors perquè els ha permès utilitzar-les amb una major perfecció i rendibilitat.
També els ha permès col·laborar en altres projectes portats a terme per altres grups i
entitats cíviques preocupades per la recuperació de la memòria històrica. Tot això els ha
suposat un creixement extraordinari en coneixements, en habilitats, en valors i en
consciència política i social.
Especialment els alumnes universitaris, que han descobert per primera vegada en la
universitat la metodologia de les fonts orals, es plantegen projectes d’història oral o
com incorporar les històries de vida als treballs que porten entre mans. S’adonen del
poder democratitzador de les fonts orals que afavoreixen una reformulació en
profunditat del concepte de història. Comprenen que les vides anònimes tenen un gran
valor i es plantegen com convertir-se en “excavadors i arquitectes” d’històries de vida, i
com donar-les a conèixer a partir del seu treball professional com a periodistes,
directors de mitjans audiovisuals, directors de teatre, especialistes en música, en
cinema, etc. Reivindiquen les històries de vida de la gent humil. Comproven la
diferència existent entre la típica entrevista periodística i una font oral realitzada en el
context d’un projecte de recerca. Molts d’ells fan una crida a que siguin més utilitzades
en els nivells d’educació secundària obligatòria i en Batxillerat perquè d’aquesta
manera quan s’arriba a la universitat poden els alumnes disposar d’una experiència en
el treball amb fonts orals que els serà molt útil per a progressar i investigar. Jesús
Garcia, en concret, ens explica com la pràctica de les fonts orals al Batxillerat li ha
servit per a la seva professió de periodista i ens descriu les diferències bàsiques que
ell veu entre l’entrevista històrica i la periodística. Lot Tortajada, per la seva part,
remarca que la pràctica de les fonts orals li va suposar un creixement en la seva
consciència política i la vivència de valors democràtics, entre ells la comprensió vers
els nous immigrants, el reconeixement de la lluita antifranquista, el valor de poder anar
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a votar, de poder gaudir d’uns drets laborals bàsics,… Les fonts orals impliquen un
tipus d’activitats que acosten els alumnes a la ciutat, a la política, a una vida més adulta
i reflexiva.
Respecte als testimonis presencials a classe els alumnes reconeixen que els ha servit per
conèixer les experiències de la gent gran al mateix temps que aprenen a valorar la seva
aportació a la conquesta de drets socials, de la democràcia i d’un major benestar
econòmic. Reconeixen que ha estat per a ells un plaer, el millor obsequi que se’ls podia
fer. Escoltar aquests testimoni ha estat per a ells un gran honor. Això els porta també a
valorar el que han fet els membres de la seva família i a descobrir aspectes personals
dels seus pares i avis que no eren massa coneguts per ells. Valoren especialment
l’aportació de les dones, sobretot en l’àmbit del treball, i les actituds per elles viscudes
com la fortalesa, la valentia, la motivació, el positivisme,... La perspectiva femenina de
la història no l’han vista mai reflectida en els llibres de història perquè tot el que
passava en l’àmbit privat era amagat, no tenia visibilitat. Les fonts orals els han fet
descobrir una forma diferent d’estudiar la història, més propera, directa i gratificant.
Descobreixen la realitat passada de la Guerra Civil, de la dictadura repressiva, d’una
època de fam i de misèria, de precarietat i manca de llibertats, de lluita heroica per
aconseguir la democràcia. Els testimonis incideixen en els temes més pròpiament
socials, fan descobrir que la història la fem entre tots. Critiquen el fet de l’ocultació i de
l’amnèsia històrica, de les reticències a parlar de segons quins períodes històrics.
S’adonen del gran valor històric dels testimonis que aporten llum, desperten
consciències i transmeten valors i emocions. Reconeixen l’aportació de molts homes i
dones que amb discreció i honradesa van abanderar causes justes en el camp de batalla,
en el seu barri o en la fàbrica on treballaven.
Valoren igualment el diàleg intergeneracional que s’estableix amb els testimonis a
l’aula en acabar la seva exposició. El temps de classe, per moments, se’ls fa curt. Amb
ells la història es fa més propera i entenedora. Les fonts orals constitueixen un
complement perfecte al que aporten els llibres. Els testimonis en cap cas els deixen
impassibles, aporten nous coneixements i nous aspectes històrics i, sobretot, una
història plena de sentiments i emocions que no sol aparèixer en els llibres però que
també ajuda al creixement personal. La vida intensa i altruista que veuen en molts
testimonis els empeny a replantejar-se les bases de la pròpia vida personal. Les
històries de vida aporten enriquiment intel·lectual i personal.
Personalment estic immensament agraït a totes les persones que, atenent la meva
petició, han tingut l’amabilitat de venir a l’institut Barres i Ones de Badalona i a la
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna. La llista de testimonis seria molt
llarga, crec que estaria al voltant de seixanta o setanta persones. Alguns dels seus noms
apareixen en les aportacions dels alumnes, altres els tinc ben guardats en el meu cor i en
el meu record, especialment els que sé que ja no hi són entre nosaltres (Anton Parron,
Víctor Alba, Antoni Roig,…) o bé es troben malalts. Fem extensiva a tots ells la carta
d’agraïment que en el seu dia vam enviar a Antoni Roig quan va visitar per dues
vegades l’institut Barres i Ones per tal d’explicar als alumnes la seva vida en el camp
de concentració nazi de Mauthausen:
Sr. Antoni Roig:
La direcció de l’IES Barres I Ones, els professors i molt especialment els membres del
Departament de Ciències Socials expressem el nostre agraïment al Sr. Antoni Roig per
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les dues xerrades que ha realitzat als més d’un centenar d’alumnes de l’institut els
dies 28 de novembre i 5 de desembre de 2002 sobre els camps de concentració nazis i
la seva biografia personal. Igualment volem mostrar la nostra admiració per la tasca
que des de fa anys porta a terme el Sr. Roig en escoles, instituts i universitats a favor
de la recuperació de la memòria històrica que tan beneficiosa resulta per a les noves
generacions.
Gràcies sinceres per la seva presència entre nosaltres.
Badalona, 5-12-02.

3.1.3. Valoració de les fonts orals
entrevistades

per part de les persones

El dia 10 d’octubre de 2006 a les 7 de la tarda en una sala de l’Ateneu de Sant Roc
vam entrevistar conjuntament Esteve Corbera Mestre, Roser Hernández Ramos,
Manuela Garcia González, Ana Ramonet Aylon i Maria Pilar Sánchez Molins que en el
seu dia van ser entrevistats pels alumnes de l’IES Barres i Ones per al treball de
recerca sobre la immigració a Badalona en el segle XX. L’objectiu de l’entrevista era
recollir la visió que els propis entrevistats tenien de les fonts orals que ells han
contribuït a crear. Aquesta visió pretén completar la que també els alumnes, professors
i membres d’institucions educatives de la ciutat han aportat de cara a l’anàlisi de com
es practiquen les fonts orals en els centres educatius de Badalona.
Reconeixen que es van mostrar sorpresos però també il·lusionats pel fet de ser escollits
per ser entrevistades i poder parlar sobre el seu passat. Mai no les havia entrevistat
ningú. S’imaginaven que les entrevistes servirien solament per posar-les en comú a
classe, veure en què coincidien els entrevistats i treure conclusions però que la cosa no
aniria més enllà. El fet que els seus testimonis hagin estat publicats en un llibre els ha
encantat. Tampoc s’adonaven de la sèrie de tasques posteriors que implicava fer una
font oral ben feta (fitxa tècnica, transcripció,...) i de la quantitat de coneixements
històrics que es podien extreure del seu relat personal. S’emocionen de poder veure
reflectides les seves vides en un llibre i, a més, amb les mateixes paraules que van dir.
Pensen que els alumnes que les van entrevistar van saber guiar bé l’entrevista i les van
ajudar a l’hora d’anar buidant la seva vida però també elles, les entrevistats, els van
facilitar molt la feina (“cuando se sentía algo cortado, yo le daba pié para seguir”). Els
va impressionar una mica a l’inici la presència de la gravadora però ràpidament es van
oblidar d’ella. Afirmen que, a mesura que anaven parlant, els records fluïen amb més
intensitat i tot sortia de forma natural. No els va costar explicar la seva vida perquè són
coses que elles han viscut i les porten ben a dins. Els va agradar recordar records
propis i de la vida dels pares. Creuen que en l’entrevista va dominar des d’un principi
un clima de confiança i d’entesa de tal forma que “me pareció corta, estaba tan a
gusto..., me sentía tan bien...”, diu Anna. La relació entre entrevistat i entrevistador va
ser molt bona. Van tenir una gran satisfacció de veure els joves d’avui fent aquestes
activitats perquè elles no van tenir tantes possibilitats, van començar a treballar molt
aviat. Ho veuen com una millora i progrés del món el comprovar que els joves
estudien d’aquesta manera i són tan desperts. Pensen que conèixer tantes vides els ha
d’ensenyar molt i els ha d’ajudar a comparar la vida d’abans amb la d’ara, per tal de
valorar els avenços i ser agraïts.
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Els entrevistats desconeixen la destinació de les cintes i les transcripcions. En la
conversa se’ls explica que, les que reuneixen les condicions adients, estan guardades a
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona ubicat al Museu de Badalona i poden ser
consultades per estudiosos i públic en general, però amb les condicions establertes pel
propi Museu. També se les explica el tractament que reben les entrevistes per a
convertir-les en textos temàtics destinats a ser publicats.
Han descobert que les seves vides són importants i, per tant, se senten orgulloses
d’haver contribuït a la història de la seva ciutat. La història, creuen, s’ha tornat més
democràtica, aspecte que els omple d’autoestima. “La història no la formen els llibres,
la història la formen les persones i si una persona explica la vida d’ell o de la seva
família, està fent història, una història senzilla”. Tant els alumnes com els mestres,
afirmen, no haurien d’abandonar aquesta tasca perquè els ensenya a valorar els
sacrificis de vida de la gent d’abans i així poden apreciar més el que tenen. Tot el que
tenen és fruit del treball, la lluita i els esforços de moltes persones i famílies. Creuen
que els alumnes han de fer també entrevistes a gent d’altres cultures i a immigrants
actuals. Valoren igualment les exposicions audiovisuals sobre la immigració actual i
altres mostres culturals que es fan en els centres cívics.
Preguntades sobre el tema responen estan disposades a anar pels instituts a explicar la
seva vida i també a deixar-se entrevistar pels alumnes sempre que faci falta. Que
l’escola vagi al barri i que el barri entre a l’escola. Narren la seva experiència d’haver
anat a la universitat a explicar la seva vida personal i la lluita col·lectiva veïnal.
Recorden la por inicial a parlar davant dels estudiants però, com que parlaven des del
cor, tot va ser fàcil. “Nosotras hablábamos desde el corazón”. Els van emocionar els
comentaris posteriors i els escrits que els alumnes feien valorant aquestes trobades.
Les sessions de testimonis presencials, pensen, van ser enriquidores per a tots.
La conversa acaba valorant els documents històrics que tenen a casa i la necessitat de
preservar-los per a la posterioritat. També parlen sobre les dificultats reals de fer fonts
orals a aula amb tants alumnes i la necessitat que els professos valorin bé aquest treball
i que els alumnes sàpiguen respectar i col·laborar amb els professors.

3.1.4. Valoració de les entitats implicades i suport institucionals
Els professors i alumnes que porten a terme activitats amb fonts orals poden comptar
amb el suport i la col·laboració de les entitats i institucions de la ciutat que se citen a
continuació, tal com deixen constància en els escrits valoratius transcrits al final de
l’ANNEX A.
1.- El Centre de Recursos de Badalona acull en la seva seu les reunions dels que estan
interessats en programar i revisar conjuntament la seva pràctica amb fonts orals. Ha
creat un espai virtual per afavorir el contacte i la comunicació d’experiències i materials
elaborats entre els professors. També estem confeccionat una Maleta Pedagògica amb
materials i publicacions sobre fonts orals que presentarem el mes de maig i que restarà
a disposició del professorat. Per altra part els alumnes tenen l’oportunitat d’explicar
els seus treballs de recerca en les Jornades Científiques que el Centre de Recursos
organitza cada any i els professors poden també exposar les seves experiències dins de
les Jornades d’Intercanvi d’Experiències Pedagògiques que se celebren a l’inici de cada
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curs. El Centre de Recursos assumeix igualment la coordinació de les persones
disposades a anar als instituts a donar el seu testimoni, tal com ja hem dit en repetides
ocasions. La relació de les 50 persones apuntades fins ara té un caràcter flexible. Per
una part la llista queda oberta a noves incorporacions, per altra part a renúncies i baixes
fruit de circumstàncies adverses previsibles (malalties, canvi de residència, etc.). Per
sol·licitar la col·laboració dels testimonis cal dirigir-se al Centre de Recursos
Pedagògics de Badalona (tel. 93.460.22.26) que és qui té els noms i les adreces.
2.- El Museu i els Departaments de Cultura i d’Educació de l’Ajuntament tenen la
intenció de seguir treballant en estreta relació amb els instituts. Per una part han
proposat temes de recerca oberts a la participació dels professors i estudiants de la
ciutat, com ha estat el cas de la immigració a Badalona durant el segle XX (cursos
2000-2002) o bé el recull de vivències i records sobre la II República i Guerra Civil a
Badalona (curs 2006-2007). Per altra part han donat suport en els últims anys a la
publicació de diversos materials metodològics i didàctics com Fonts Orals a l’aula i
Badalona un segle de ciutat, la immigració. Dossier didàctic de Secundària, i històrics
com La immigració a Badalona durant el segle XX i L’Àlbum de la Memòria
Compartida. República i Guerra Civil a Badalona, entre d’altres, elaborats amb la
col·laboració d’alumnes i professors de diversos instituts de la ciutat. Tal com consta en
els seus escrits (ANNEX A) volen continuar amb aquesta dinàmica de cara al futur.
3.- Des del treball realitzat sobre la immigració a Badalona, professors i alumnes tenim
una relació privilegiada amb l’Arxiu Històric de la Ciutat al qual hem donat la majoria
de les entrevistes realitzades pels alumnes que, amb el seu treball i col·laboració, han
ampliat la Secció de Fonts Orals de dit arxiu. Alguns alumnes i estudiosos van a
consultar-les a l’hora de fer els seus treballs de recerca. L’Arxiu és el lloc més adient
per guardar i conservar en condicions adequades les entrevistes realitzades, catalogarles i poder-les consultar posteriorment. Podem seguir contant amb el seu suport i la
seva col·laboració, tal com afirma la responsable de l’arxiu, Montserrat Carreras. El
Museu disposa igualment d’aparells de gravació que deixa en préstec a alumnes i
professors quan s’impliquen en treballs proposats per les institucions.
4.- El suport exprés de diverses entitats cíviques com l’Ateneu de Sant Roc, els
Centres Cívics, la Federació d’Associació de Veïns de Badalona, Sindicats, etc. ens ha
permès confeccionar un llistat ampli de persones disposades a oferir el seu testimoni
oral sobre la seva vida o sobre alguns dels temes del currículum.
Aquesta
predisposició tindrà tres modalitats. En primer terme persones disposades a deixar-se
entrevistar pels alumnes quan ho sol·licitin. En segon lloc persones que també estan
disposades a fer-se presents als instituts per tal de donar el seu testimoni sobre el tema
que s’estudia. En tercer lloc l’atenció especial que rebran els alumnes quan visiten els
locals dels sindicats i demés entitats. La disponibilitat d’aquestes persones facilitarà als
professors la tasca de trobar testimonis per a cada tema o època.
5.- Uns elements claus en la dinamització de les fonts orals són les direccions de cada
institut, els claustres i els departaments, especialment el Departament de Ciències
Socials. És essencial la implicació dels estaments escolars per aconseguir els objectius
abans explicats. Les fonts orals estan molt en relació amb un tipus d’ensenyament i
d’educació obert a la participació cívica, que pretén entrar en contacte amb l’entorn i
millorar la relació entre l’escola i les famílies. L’educació és un assumpte cívic. Els
departaments de socials han de saber donar contingut, planificació i continuïtat al
treball amb fonts orals, és a dir, s’han d’implicar en les tasques a realitzar:
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programació (veure quins temes s’aborden amb fonts orals en cada curs), realització i
revisió d’entrevistes; previsió d’instruments de gravació; creació d’una secció de fonts
orals al propi institut, si cal, etc. Els Departaments de Ciències Socials poden també
presentar cada any una oferta de treballs de recerca per a Batxillerat basats en fonts
orals i ser sensibles si les institucions de la ciutat plantegen de forma oberta algun tema
de recerca amb el qual els alumnes puguin enquadrar els seus treballs particulars. Tot
això requereix una relació fluida i confiança mútua. També seria bo la implicació
d’altres departaments, especialment els de tecnologia i el de llengua, perquè moltes de
les activitats a realitzar amb fonts orals estan relacionades amb les competències
bàsiques que s’han d’aconseguir en aquestes matèries: domini de les noves tecnologies,
comentari de fotografies i vídeos, millorar la capacitat d’expressió oral i escrita, anàlisi
del llenguatge, domini de les dues llengües oficials, etc. El Departament de Ciències
Socials de l’IES Barres i Ones es compromet a seguir treballant d’aquesta manera, tal
com consta en l’escrit de l’ANNEX A.
6.- Els materials i les orientacions didàctiques elaborades amb motiu d’aquest treball
poden ajudar professors i alumnes de qualsevol institut a introduir-se i perfeccionar-se
en la pràctica de les fonts orals. La nostra intenció es fer-los arribar a les editorials per
tal que els historiadors que elaboren els llibres de text incorporin la seva metodologia
als exercicis i activitats de les seves publicacions. El Centre de Recursos Pedagògics de
Badalona està en disposició igualment de canalitzar demandes formatives sobre el
tema. Fins ara ha acollit les reunions del professorat interessat en la pràctica de les
fonts orals amb motiu d’aquest treball de Llicència d’Estudis: una primera reunió per a
presentar el tema i mostrar l’espai virtual creat (setembre de 2006); una segona per a
exposar els resultats de les enquestes contestades per professors i alumnes (octubre
2006); una tercera per presentar l’esborrany de la proposta didàctica (febrer de 2007) i
una quarta per donar a conèixer el treball acabat (maig de 2007). L’escassa assistència
a les reunions no ens desmoralitza sinó tot el contrari, ens esperona a seguir treballant
pel que creiem que serà, sens dubte, una eina didàctica de primer ordre en el futur.
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3. 2.- Les fonts orals a l’aula: tècnica i metodologia
(L’ANNEX B desenvolupa àmpliament aquest apartat)

3.2.1. Introducció

Tornar a l’índex general
6

L’anàlisi realitzada en el capítol anterior ens ha donat una mica més de llum sobre si
s’utilitzen o no les fonts orals a l’aula i el perquè, en quins nivells escolars i en quines
temàtiques del currículum s’apliquen, les dificultats que comporten i com superar-les, si
es manté algun tipus de relació amb la Secció de Fonts Orals de l’Arxiu Municipal de la
Ciutat, si es proposen treballs específics d’Història Oral per als treballs de recerca de
Batxillerat, si es planifiquen en el Departament o bé es fan exclusivament per
iniciativa personal, els mitjans tècnics de què disposen, si els professors fan algun
tipus de seguiment en grup per millorar la tècnica de l’entrevista i compartir
experiències, si els treballs realitzats han donat lloc a algun tipus de publicació, si s’ha
establert relació amb institucions i mitjans de difusió de la ciutat, etc. Hem clarificat,
per tant, el grau d’implantació i la forma en què les fonts orals s’apliquen a les aules
dels instituts de secundària de Badalona. Els resultats de la recerca ens han donat
consciència dels encerts i de les insuficiències que els professors tenim en la
utilització de les Fonts Orals.
Desconeixem el grau de representativitat que pot tenir aquesta anàlisi parcial. Per saber
si és semblant a altres ciutats necessitaríem d’altres estudis comparatius. No obstant
creiem que, tot i que les enquestes es fan sobre un àmbit concret i acotat com són els
instituts de la ciutat de Badalona, els resultats de la investigació poden ser il·lustratius
del que passa en altres centres de secundària de Catalunya. Per això mateix creiem que
les propostes que plantegem per aprofundir en l’aplicació de la metodologia de les
fonts orals poden servir també per a altres professors i col·lectius interessats en
progressar en la metodologia de les fonts orals.
Ara es tracta d’elaborar propostes metodològiques i didàctiques que afavoreixin la
seva introducció progressiva en el cas que no es practiquen o bé millorar la qualitat
dels que ja les practiquen des de fa temps. L’objectiu és que els alumnes, guiats i
motivats pels seus professors, aprenguin a fer una entrevista seguint les normes
bàsiques utilitzades en la història oral i sàpiguen extraure d’ella informació valuosa per
a l’aprenentatge dels temes que estudien a classe, al mateix temps que aprenen a valorar
la importància de treballar amb fons primàries.
Els destinataris principals del present capítol són els professors perquè l’objectiu que
acabem d’assenyalar no es podrà aconseguir si aquests no tenen un coneixement
suficient del mètode i de la tècnica de les fonts orals i la motivació necessària. Són ells
els que han de prendre la iniciativa, els que han de fer propostes, els que han d’orientar
i acompanyar els alumnes en tot el procés, els que els han de connectar amb l’arxiu i
altres institucions, els que han d’avaluar el resultat final. No obstant, més enllà de la
metodologia, és important copsar l’esperit de les fonts orals que en síntesi es
fonamenta en les següents idees: la història la fem entre tots, tots som protagonistes;
totes les vides són importants i úniques; darrera de cada persona hi ha una vida rica en
experiències i en estimació que mereix ser coneguda i valorada; cada una d’elles és un
fragment que ens acosta a la història universal, a la història de la col·lectivitat; els
alumnes són protagonistes de la reconstrucció històrica; la història que estudien es fa
més propera, directa, humana i engrescadora.
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3.2.2. Síntesi del contingut de la proposta metodològica
La proposta metodològica, explicitada àmpliament en l’ANNEX B, comprèn els
següents apartats i continguts:
1.- Teoria sobre les fonts orals
- Què és la Història?
- Què són les fonts històriques?
- Què són les fonts orals?
- Valor de la font oral
- Potencialitats educatives de les fonts orals
- Historiografia de les fonts orals.
- Etapes d’un projecte de recerca amb fonts orals.
2.- Tècnica i metodologia de l’entrevista
- Primera fase. Preparació de l’entrevista:
Coneixement de l’objecte d’estudi i de la metodologia i tècnica de les fonts orals.
Perfil de les persones a entrevistar i elecció de la mostra. El primer contacte amb
l’entrevistat i la confecció de la fitxa biogràfica. Tipus d’entrevista a realitzar. Redacció
i personalització del qüestionari. Domini dels aparells indispensables per a la
gravació. Elecció del lloc de l’entrevista.
- Segona fase. La realització de l’entrevista:
Qualitats que ha de tenir un bon entrevistador. Algunes qüestions inicials: puntualitat,
clima de confiança, comprovació del funcionament correcte de la gravadora i de
la qualitat de la veu, etc. Estratègies bàsiques per portar a terme amb èxit
l’entrevista. Durada de l’entrevista i possibilitat d’altres sessions. Aspectes a tenir en
compte abans de finalitzar l’entrevista. Recollida d’altres tipus de documents escrits,
gràfics, objectes, etc.
- Tercera fase. Tasques a fer després de l’entrevista:
La identificació del cassette i de la cinta. La confecció de la fitxa tècnica. La
transcripció. Formes de transcripció: literal, retocada, resum, sencera, solament una
part. Normes per a una correcta transcripció. La tècnica per a convertir una entrevista
(dialogada) en un relat continuat. La cessió intel·lectual. Redacció i posada en comú
de les qüestions més significatives apreses en l’entrevista. Anàlisi del llenguatge i del
lèxic. Informe sobre l’experiència com a entrevistadors.
3.- Tractament de les fonts orals
Els alumnes que s’han limitat a fer una entrevista poden comentar a classe el resultat
de la seva experiència com a entrevistadors, treure conclusions del que han après i
comparar-ho amb el que aporten els seus companys de classe. El seu treball acaba, per
regla general, aquí. Als alumnes que utilitzen les fonts orals creades per elaborar el
seu treball de recerca els queda encara per realitzar tota la tasca pròpia de l’historiador:
crítica de les fonts, comprovar la seva autenticitat i fiabilitat; anàlisi del llenguatge i del
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seu contingut antropològic; comparació amb altres tipus de fonts; extreure la
informació quantitativa i, especialment, la qualitativa; interpretar-les i interrogar-les
en funció de les hipòtesis inicials i dels objectius del treball; treure les conclusions
pertinents.
4.- La qüestió de l’arxiu
Què fem amb les cintes de cassette, disquets, CDs, transcripcions,
cessions
intel·lectuals, etc. On les dipositem? Quines característiques ha de tenir una font oral
per a merèixer ser guardada? Quina utilitat tindran les fonts orals guardades?
Quines normes hi ha de consulta? Què fem amb les altres tipus de fonts recollides?
5.- Bibliografia sobre fonts orals
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3. 3.- Proposta didàctica per introduir progressivament les fonts orals
a l’aula als diferents cursos d’ESO i de Batxillerat
(L’ANNEX C desenvolupa àmpliament aquest apartat)
És convenient que els alumnes facin l’aprenentatge de les fonts orals de manera
progressiva i adaptada al seu nivell de maduresa, per això mateix plantegem progressar
de forma cíclica, és a dir, avancem a partir d’aprofundir i ampliar sobre el que ja s’ha
estudiat, après o practicat. Amb aquesta finalitat proposem per a cada curs una sèrie de
fitxes per tal de facilitar i unificar la tasca dels alumnes i ajudar-los a realitzar el seu
treball amb rigor. Entre les fitxes hi ha de caràcter teòric i metodològic, models
d’entrevistes i qüestionaris, models de fitxes biogràfiques i tècniques, models de cessió
intel·lectual, etc.
Primer cicle d’ESO
Creiem que els alumnes de primer i segon d’ESO tenen aptituds suficients per
“introduir-se” en la història oral a partir de la comprensió del que és la història i del que
són les fonts històriques, d’activitats senzilles de recerca realitzades individualment i en
grup. L’objectiu fonamental dels dos primers cursos de l’ESO és aconseguir una
primera experiència de treball amb fonts històriques primàries, entre elles les fonts
orals. Amb aquest objectiu es proposen dues activitats bàsiques, a més d’altres
complementàries:
a) Primer curs: Reconstruir la història de la pròpia vida a partir d’entrevistes gravades
als pares i familiars, recollida d’objectes, de fotografies, de vídeos i documents
històrics (nòmines, cartes, diaris personals, etc.).
b) Segon curs: Conèixer l’actual trama urbana de la ciutat fruit de la seva evolució
històrica a partir d’un itinerari en el qual es visiten monuments, restes històriques i
espais significats al mateix temps que s’interroguen a classe representants
d’institucions, veïns, historiadors, polítics, etc. entesos en la matèria. A l’IES Barres i
Ones aquest objectiu queda reforçat pel Crèdit de Síntesi dedicat al coneixement de la
ciutat de Badalona
Els alumnes de primer i segon d’ESO quan comencen a estudiar història tenen
dificultats lògiques a l’hora de comprendre conceptes com el de temps històric i el
d’espai perquè el seu pensament abstracte encara no està del tot desenvolupat. Per
això mateix el primer exercici proposat, consistent en recuperar la pròpia història
personal, pot ser una manera simple i senzilla d’introduir-lo a la història. Posteriorment
o bé a continuació, per similitud o analogia, haurà de saber retrocedir fins als orígens
de la humanitat en un intent de reconstruir-la en la seva globalitat, seguint les etapes
clàssiques que són objecte d’estudi en la resta de cursos de l’ESO.
Els alumnes han d’aprendre a reflexionar sobre el concepte d’història i sobre com
aquesta es reconstrueix a partir d’una gran varietat de fonts, totes elles
complementàries. Per tant, hauran de saber què són les fonts històriques i valorar,
sobretot, les primàries perquè són les que els acostem més directament al tema que
volen estudiar. Això ho descobriran a partir de la recerca concreta que portaran terme i
no tant per teories i definicions abstractes. Aprendran igualment a conjugar l’eix
cronològic amb el temàtic, aspectes que han de quedar reflectits en els apartats del
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treball que porten a terme. Les fitxes que adjuntem pretenen facilitar a l’alumne aquesta
reflexió inicial i dotar-los d’eines (qüestionaris, textos, esquemes, etc.) per a què
realitzen amb un temps raonable les activitats programades.
L’estudi de l’època medieval dintre del currículum de segon d’ESO pot ser una bona
ocasió per aprofundir en el coneixement de la història de la ciutat de Badalona en la
seva perspectiva històrica aprofitant tots els recursos urbanístics i monumentals de què
gaudeix la pròpia ciutat: ibers (poblat iber del Turó d’en Boscà), romans (la ciutat
romana de Baetulo), època medieval (el nucli medieval de Dalt de la Vila),
industrialització (primera zona industrial i primer eixemple de la ciutat) i les
transformacions del segle XX (noves zones industrials i creació de barris perifèrics fruit
de l’allau migratòria dels anys 60).
Per recollir informació sobre el tema, a més d’anar a la cerca de fotografies i plànols;
realitzar visites a monuments i a indrets determinats, etc. poden entrevistar a classe
persones majors o persones relacionades amb el món cultural de la ciutat que són
portadors d’informació sobre el tema: responsables del Museu, professors d’història,
polítics i regidors, responsables de Centres Cívics i d’Associacions de Veïns, autors de
llibres, familiars, veïns, etc. El Centre de Recursos Pedagògic de Badalona disposa
d’una relació de persones competents disposades a visitar els instituts i donar
informació sobre el tema
Els alumnes han de preparar prèviament les preguntes que han de fer als testimonis
presencials, han de gravar la sessió i transcriure la cinta. Posteriorment a classe es posa
en comú la informació extreta i es fa una valoració de la sessió celebrada.
Segon cicle d’ESO
Als alumnes de segon cicle se’ls planteja l’ampliació de conceptes sobre història oral i
la realització de vàries entrevistes fetes amb rigor i seguint les passes pròpies de la
metodologia de les fonts orals.
a) A tercer curs l’activitat bàsica proposada consisteix en realitzar una o dues
entrevistes a persones que van emigrar a Badalona en els anys seixanta o en l’actualitat.
L’activitat pretén que l’alumne s’acosti al fet migratori d’una forma vivencial a partir
d’entrevistes fetes a familiars, veïns, amics, etc. que en el seu dia van haver d’emigrar a
Badalona o a Catalunya. Han de buscar informació sobre el seu poble d’origen, sobre
el perquè van emigrar, com va ser el viatge, els problemes de l’arribada, la seva
integració en el treball i en la vida cívica, etc.
L’entrevista pot tenir un enfocament temàtic però convé enquadrar-la dins del context
d’una història de vida perquè el fenomen migratori no és solament el fet del trasllat
d’un lloc a un altre sinó també, i sobretot, el fet de l’assentament en la nova societat,
que és un procés llarg en el temps. Els alumnes han d’escollir els seus entrevistats, han
de preparar el qüestionari i realitzar l’entrevista. A continuació han de confeccionar la
fitxa tècnica i complementar la cessió intel·lectual. L’objectiu és que s’acostumen a fer
entrevistes sobre els temes proposats seguint les passes establertes en la història oral i
puguin extreure d’elles informació valuosa per completar els coneixements que aporten
els llibres. És important entrar en l’anàlisi conceptual i del lèxic i saber realitzar una
crítica de la font oral construïda. La fitxa tècnica ha de recollir aquestes qüestions.
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L’entrevista oral inèdita es pot completar amb la lectura i comentari de fragments
d’entrevistes fetes pels alumnes sobre la immigració. Textos sobre el poble d’origen,
els perquès de l’emigració, el viatge, el trasllat, l’assentament a la nova societat, el
sentiment de pertinença,... La publicació La immigració a Badalona durant el segle XX
en la qual ells van participar i el dossier didàctic Badalona, un segle de ciutat. La
immigració, haurien de ser, sens dubte, referència bibliogràfica obligada en aquest
sentit.
b) A quart d’ESO (també a segon de Batxillerat), el currículum està centrat en els
segles XIX i XX i, per tant, la major part de temes poden ser estudiats mitjançant fonts
orals. Es proposa als alumnes
fer entrevistes en format d’històries de vida que
abordin preferentment el tema de la II República i la Guerra Civil (segon trimestre) o
el Franquisme i la transició (tercer trimestre). La història de vida dóna una visió més
profunda, àmplia, llarga i intimista d’un tema i obre noves perspectives en l’estudi de la
història.
Són, per regla general més llargues i, lògicament, més costoses de
transcriure. Els alumnes es poden inspirar en el qüestionari ampliat que es presenta.
Han de gravar l’entrevista, realitzar una transcripció literal i emplenar la fitxa tècnica.
Han de fer igualment una crítica a les fonts orals creades i extraure d’elles tota la
informació possible sobre el tema. Es tracta de progressar en la pràctica correcta de
l’entrevista i de realitzar-la amb el màxim rigor metodològic.
Batxillerat
Els alumnes de Batxillerat, per la seva part, han de ser capaços de realitzar
correctament diverses entrevistes i utilitzar-les com a fonts històriques bàsiques en
l’elaboració del seu treball de recerca o com a complement dels seus estudis sobre el
segle XX. L’objectiu en l’etapa de Batxillerat és realitzar entrevistes de qualitat en
format d’història de vida però en la qual es prioritza un tema a investigar. Cal
aprofundir especialment en la crítica de les fonts, en la interpretació i el tractament de
la font oral en funció de la temàtica estudiada o dels treballs de recerca que s’estan
realitzant. Les fonts orals creades les han de saber contrastar amb les dades extretes de
la bibliografia estudiada i d’altres fonts relacionades amb el tema. Amb això reforçaran
una metodologia i una mentalitat científica que, sens dubte, els serà sempre molt útil.
També és important la reflexió al voltant de l’arxiu de les fonts orals i la possibilitat
de poder ser consultades posteriorment.
a) L’activitat proposada per al primer curs de Batxillerat consisteix en fer dues
entrevistes a persones d’altres països i d’altres cultures que visquin actualment a
Catalunya. L’objectiu és millorar la seva comprensió del món actual i aprofundir en la
interculturalitat. Els alumnes han de saber elegir els seus entrevistats, construir un
qüestionari bàsic personalitzat a partir dels coneixements que volen obtenir o dels
interrogants que es plantegen i realitzar les entrevistes acordades. Posteriorment les
han de transcriure, confeccionar la fitxa tècnica, treure les conclusions pertinents i
compartir-les a classe.
b) Per a segon curs es proposa recuperar històries de vida que aportin més informació
sobre temàtiques del segle XX amb el propòsit d’aprofundir i ampliar els mateixos
temes que van ser tractats en quart d’ESO: El període de la II República i Guerra civil
(segon trimestre) i l’etapa del Franquisme i de la transició democràtica (tercer
trimestre).
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En referència a l’època de la II República i la Guerra civil podem investigar temàtiques
molt diverses: records i vivències de l’època, la conquesta i exercici del vot de les
dones, les transformacions més destacades del període republicà, les novetats en
l’àmbit escolar, l’inici de la guerra, la vida al front, la vida quotidiana a la reraguarda,
el paper de la dona durant la guerra, els bombardeigs, la repressió d’un i l’altre bàndol,
l’exili, els camps de concentració, etc.
Sobre l’etapa del franquisme poden buscar informació sobre la situació de la dona en
el franquisme, la clandestinitat i resistència, les diferents formes de repressió del
règim, l’escola en temps de Franco, la immigració a Catalunya en els anys 60, les
mancances dels nous barris obrers perifèrics, les lluites dels estudiants universitaris,
l’anàlisi d’un sindicat obrer, les condicions de treball a les fàbriques, el ressorgiment
del moviment obrer, el temps de lleure, la repressió de la llengua catalana, la censura
en els mitjans de comunicació, etc.
Pel que fa referència a l’època de la transició política i primers anys de la democràcia:
posicionament i records dels nostres pares i avis en la transició, les associacions de
veïns i la lluita per dignificar els barris, els primers ajuntaments democràtics, els partits
polítics democràtics, revolució tecnològica i canvis en les formes de treball, els nous
moviments socials, noves formes d’oci i de lleure entre els joves, la precarietat en el
treball i les dificultats per accedir-hi, l’última immigració, etc.
Les històries de vida recollides han de donar també informació sobre com era la vida
a principi de segle XX. Això s’aconsegueix de forma indirecta preguntant a les
persones grans que entrevisten sobre els seus pares i avis.
Lògicament si els alumnes comencen a practicar la tècnica de l’entrevista oral durant
el primer cicle de l’ESO i aprofundeixen en ella durant el segon cicle, quan arriben a
Batxillerat tenen acumulada una experiència sobre el tema que els permetrà ser més
ambiciosos en la seva utilització i en la posterior aplicació a la universitat.
Els alumnes de Batxillerat realitzen de forma obligatòria durant el segon curs un treball
de recerca Els temes que s’enumeren en l’apartat didàctic de Batxillerat - tots ells
susceptibles de ser abordats amb fonts orals- poden ser proposats com a treballs de
recerca de Batxillerat. Els alumnes han de saber col·laborar en treballs d’investigació
dissenyats a nivell cívic o institucional, emmarcant les entrevistes orals i el seu
projectes de recerca dins d’aquests projectes col·lectius. El Departament de Ciències
Socials ha de preveure i impulsar aquesta participació i col·laboració que tants
beneficis porta a la maduració dels alumnes, a la seva autoestima i a la seva presència
pública en la ciutat on viuen. Els professors els han d’orientar per tal que els realitzin
amb metodologia científica i amb el rigor
que ha de caracteritzar qualsevol
investigació històrica.
Tornar a l’índex general
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- AADD. Les dones fem història. Recuperant la memòria. Ajuntament de Badalona,
1998.
És un recull d’espurnes i retalls d’experiències de vida quotidiana de nou dones de
Badalona al darrer segle realitzat dins del taller “Les dones fem història”, en el qual van
participar dones de diverses entitats i barris de la ciutat. El treball, coordinat per
Montserrat Cervera i Rodon, de l’Associació de Dones SURT, va guanyar amb aquesta
publicació el segon premi del concurs sobre la història de les dones a Badalona en el
segle XX, promogut per la Regidoria de la Dona de Badalona el 1997 amb motiu de la
celebració del centenari de Badalona com a ciutat.
- ADILLON, M. El último soldado del P.O.U.M. Autobiografía. Vic, 2001.
És el relat d’un testimoni directe de la guerra civil espanyola, l’autobiografia d’un
marrec que, amb quinze anys, no va parar fins a aconseguir allistar-se i anar a lluitar al
front d’Aragó. El títol del llibre reflecteix una realitat: Miquel segurament va ser l’últim
soldat en allistar-se com a voluntari del POUM, perquè el partit va ser il·legalitzat
d’immediat.
- AIXALÀ, E.; GABANCHO, P. La història amagada. El segle XX a través de les
àvies. La Campana, Barcelona, 1999.
És la crònica d’una història amagada sota la història oficial. L’expliquen quinze dones
que han viscut prou – tenen de 81 a 107 anys – per conèixer per experiència cada una
de les dècades del segle XX. El seu testimoni recull de forma senzilla, directa i viva
l’evolució de les relacions familiars i dels costums domèstics, l’educació precària, la
criança dels fills, la guerra i la postguerra i com van haver de plantar cara, sovint en
silenci, a una vida plena de dificultats.
BARREDA, P.E; FERRANDO, E. Benassal segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals. Quatre colors, Vinaròs, 2007. (Cinc volums).
És un estudi antropològic i històric del segle XX de Benassal realitzat pel Grup de
Recuperació de la Memòria Històrica del segle XX de Benassal, a partir del recull i
interpretació de 70 històries de vida de persones representatives del poble, dels masos,
dels estiuejants i els que van haver d’emigrar en els anys seixanta. El llibre vol ser un
punt de referència per a que altres pobles rurals recuperin la seva història entrevistant
als seus propis veïns.
- BORRELL, E. Presoneres del progrés. Fragmentació i felicitat femenina. Pagès
Editor, Lleida, 1999.
És un estudi comparatiu del canvi que ha tingut lloc a la vida de les dones catalanes –
concretament a l’Alt Empordà- en els últims trenta anys. L’originalitat de l’obra la
trobem en el fet que aquest canvi coincideix en molts casos amb el que han
experimentat extensos col·lectius de dones en diferents llocs del món. La metodologia
d’anàlisi inclou allò que és alhora particular o local i el que és general o global. Amb
les històries de vida de setze dones alt empordaneses l’autora construeix un discurs de
caire ecofeminista.
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- BOTEY, Jaume. Cinquanta-quatre relats d’immigració. Centre d’Estudis de
l’Hospitalet i Diputació de Barcelona, Barcelona, 1986.
És un recull d’autobiografies de persones immigrades – 28 homes i 25 dones- al
voltant de la dècada dels seixanta. Els protagonistes pertanyen al grup actiu que, des de
l’any 1972 al 1978, fou capdavanter de les reivindicacions urbanístiques i culturals de
Can Serra de L’Hospitalet de Llobregat, a partir de l’Associació de Veïns d’aquell
barri. És, sobretot, un estudi d’antropologia cultural tant per l’anàlisi que es fa del poble
d’origen (rural) com de la nova societat d’acollida (industrial).
- CARRERAS, Montse; FERRANDO, Emili, VILLARROYA, Joan. La immigració a
Badalona durant el segle XX. Museu de Badalona, Barcelona, 2006.
És un recull de 150 històries de vida de gent immigrada a Badalona al llarg del segle
XX realitzat per alumnes de quart d’ESO i segon de Batxillerat de diversos instituts
de la ciutat. A partir d’aquests testimonis el llibre reconstrueix la història del segle XX
de Badalona des del protagonisme dels immigrants. El projecte, impulsat per
l’Ajuntament de Badalona dins del programa “La reconstrucció social de la Badalona
del segle XX” i coordinat per una comissió científica creada ex professo, va significar
una gran moguda cultural i cívica. Les històries de vida han quedat dipositades a
l’Arxiu Històric de la Ciutat i poden ser consultades per historiadors i estudiosos.
- CARRERAS, Montse; FERRANDO, Emili. Àlbum de la memòria compartida.
República i Guerra Civil a Badalona. Ajuntament de Badalona, Badalona, 2007.
El llibre és un ampli recull d’històries de vida i altres relats biogràfics inèdits amb els
que s’intenta reconstruir la forma en què la gent que actualment és de Badalona va
viure el període republicà i més en concret la Guerra Civil. La recerca s’ha portat a
terme en el context dels actes celebrats a la ciutat amb ocasió del 75è aniversari de la II
República i ha comptat amb nombrosos col·laboradors.
CATALÀ, Neus. De la resistencia y la deportación. Ediciones Península, Barcelona,
2000.
L’obra recull el testimoni de cinquanta dones espanyoles que van viure com a
presoneres en el camp de concentració de Ravensbrück. Més de 92.000 persones van
trobar allí la mort durant els sis anys d’existència del camp. Neus Català va ser una de
les supervivents. El seu testimoni i el de la resta de dones entrevistades mostren el
sofriment que van patir i el seu heroisme davant la brutalitat del tracte que rebien per
part dels nazis.
- FERRANDO, Emili. La dona a Badalona. Cent anys de protagonisme invisible
(1897-1997). Barcelona, Mediterrània, 2000.
És un recull de setze històries de vida de dones de la ciutat de Badalona, de diferents
oficis, edats i procedències, que s’ofereixen en forma de relats biogràfics
individualitzats. A partir d’aquests testimonis l’autor reconstrueix la història del segle
XX de Badalona des de la perspectiva del protagonisme que tingueren les dones
treballadores, en un intent de trencar els seu “silenci” i recuperar la seva veu i la seva
imatge.
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- FERRANDO, Emili. Cristians i rebels. Història de l’HOAC a Catalunya durant el
franquisme (1946-1975). Mediterrània, Barcelona, 2002.
És una part de la tesi doctoral de l’autor que va ser presentada a la Universitat de
Barcelona l’any 1994. A partir de 85 entrevistes a militants obrers cristians de les
diferents diòcesis catalanes, l’autor reconstrueix la història del col·lectiu i l’aportació
que va realitzar en favor de la renovació eclesial, de la dignitat dels obrers, del
resorgiment del moviment obrer i de la conquesta de les llibertats democràtiques.
- FERRANDO, Emili; MÁRQUEZ, Juan. Les Comissions Obreres en el franquisme.
Barcelonès Nord, 1964-1977. Publicacions Abadia de Montserrat, Barcelona, 2005.
És un estudi del naixement i posterior desenvolupament de les Comissions Obreres a
les principals ciutats del Barcelonès Nord: Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant
Adrià de Besòs. En ell es mostra el paper vertebrador que dites Comissions Obreres van
tenir en la lluita obrera i per les llibertats democràtiques i l’amplitud de suports que
reberen. La recerca ha estat realitzada a partir d’entrevistes (algunes individuals i altres
col·lectives) a militants obrers que varen ser protagonistes d’aquella història.
- FRASER, R. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil
española. Crítica, Barcelona, 1979. (Dos volums)
És un obra capdavantera en l’estudi de la història d’Espanya amb fonts orals, realitzada
a partir de 300 entrevistes a persones que van viure la guerra. La recerca va permetre
acostar-se al coneixement de la vida quotidiana dels espanyols durant el conflicte i
recollir les experiències d’aquells que no van participar directament en les operacions
militars. Arxiu d’Història Oral de l’Institut Municipal d’Història de Barcelona guarda
entre altres fonts la col·lecció sencera de les entrevistes realitzades per Ronald Fraser
sobre la Guerra Civil espanyola.
GALLARDO, J. Tortura y transición democrática. El caso Téllez. Ediciones Carena,
Barcelona, 2004.
L’obra narra, a partir del testimoni dels protagonistes, la persecució i tortura a la
comissaria de Badalona, l desembre de 1975, dels militants de Comissions Obreres,
Francisco Téllez, Alfonso Moya, Alejo Castellanos i Emilio Contreras quan
participaven en la vaga de la construcció de la comarca. Va ser el primer cas de tortures
que es produïa a Catalunya sota la monarquia.
IGLESIAS, Mª A. Maestros de la República. Los otros santos, los otros mártires. La
esfera de los libros, Madrid, 2006.
L’obra vol ser un homenatge als mestres de la República que van lluitar per superar la
incultura del poble i que van ser assassinats per defensar la causa més preuada de la
República: l’educació i l’ensenyament. El llibre recull deu històries de vida de
persones de diversos pobles d’Espanya que van pagar amb la seva mort aquest
atreviment.
- MONJO, Anna i VEGA, Carme. Els treballadors i la Guerra Civil. Història d’una
indústria catalana col·lectivitzada. Editorial Empúries, Barcelona, 1986.
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Les autores mostren des de dins, a partir de fonts escrites i orals, el funcionament d’una
gran indústria col·lectivitzada: quins grups van prendre la iniciativa en les
col·lectivitzacions, el paper tingut pels líders i militants de les diferents organitzacions
obreres, la valoració de la tasca de gestió de l’empresa duta a terme pels treballadors.
A mateix temps fan una anàlisi del centre de treball com a marc de lluita social
allunyat del front i com a lloc de reunió del comú de la gent que fa la història en
l’anonimat.
- PALOMERO, D. Los trabajadores de ENASA durante el franquismo. Sírius.
Barcelona, 1996.
És un homenatge al col·lectiu de treballadors de l’empresa metal·lúrgica ENASA que
van ser, en el franquisme, protagonistes de grans lluites obreres, especialment en el
conflictiu trienni de 1956-1958. Per a la recerca va entrevistar quaranta-un treballadors
que van aportar les seves experiències personals sobre el tema.
ROCA, Mª M. El món era a fora. L’educació sentimental de les dones catalanes
durant el franquisme. Planeta, Barcelona, 2001.
El llibre és el recull de deu històries de vida de dones catalanes durant el franquisme.
En ell expliquen el paper que se’ls va reservar a l’àmbit familiar, productiu, polític i
religiós.
- ROMEU, F. El silencio roto. Mujeres contra el franquismo. Fernanda Romeu, 1994.
És un estudi de l’època franquista realitzat des de la visió d’unes dones compromeses
en la lluita antifranquista que veuen com, al final, aquesta lluita ha transformat
profundament les seves vides. El llibre està elaborat a partir d’una gran pluralitat de
fonts, entre elles 116 entrevistes gravades en cassette i algunes en vídeo.
- ROMEU, F. Más allá de la utopía. La agrupación guerrillera de Levante. Ediciones
de la Universidad de Castilla-La Mancha,1984.
És un estudi de l’organització, vida quotidiana i de les accions armades i de resistència
portades a terme pels membres de la “Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón”,
realitzat, en part, a partir d’entrevistes a persones de Cuenca, Teruel, Castelló i
València que van participar o presenciar els esdeveniments ressenyats. També ha
consultat els arxius del Comitè Central del PCE, de la Guàrdia Civil i de l’Arxiu
Històric Provincial de Teruel.
- SÁNCHEZ, J. Maquis: el puño que golpeó al franquismo. Ediciones Flor del Viento,
Barcelona, 2004.
L’obra estudia l’Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), la força
guerrillera més decisiva i important que va combatre el franquisme en la segona meitat
dels quaranta. A partir de la consulta de documentació de la Guàrdia Civil però també
de testimonis, reconstrueix la seva història des dels orígens fins l’evacuació a França a
principi dels anys cinquanta.
- TERRADES, I. Eliza Kendal. Reflexions sobre una biografia. Antropologia Cultural,
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Universitat de Barcelona, 1992.
És la reconstrucció històrica de la vida d’una jove, treballadora d’una fàbrica tèxtil, que
un dia es suïcida tirant-se al riu. A partir d’una breu nota que surt en el diari sobre la
seva mort, s’intenta reconstruir la seva biografia basant-se en les condicions de vida i
de treball, en el context històric i marc geogràfic que li ha tocat viure. El llibre destaca
la singularitat i la importància de cada vida humana i com també, en l’estudi d ela
històrica, es pot anar del que és general al que és singular i únic.
- VILANOVA, M. Las mayorías invisibles. Icària, Barcelona, 1995.
És un estudi de la fàbrica Rivière de Barcelona durant el període de la Guerra Civil. A
partir d’entrevistes a persones que hi van treballar en aquell moment, s’apropa al
funcionament d’una fàbrica col·lectivitzada en temps de guerra. L’analfabetisme,
l’abstencionisme anarquista, la desmemòria dels recents emigrats, el feminisme,
l’autogestió i participació en l’empresa,… són desmitificats amb les fonts orals
utilitzades. L’autora ofereix noves interpretacions del passat recent a partir de donar la
veu a persones corrents i anònimes. A destacar la part metodològica inicial, tot un
tractat de com es porta a terme una història construïda amb fonts orals.
- VINYES, Ricard. El daño y la memoria. Las prisiones de Maria Salvo. Plaza y Janés,
Barcelona, 2004.
Ricard Vinyes narra en el llibre la vida de les dones a les presons espanyoles durant el
franquisme seguint el fil de la història personal de Maria Salvo, militant del PSUC
empresonada en la postguerra i membre actual del col·lectiu “Dones del 36”. Narra
també la forma en què aquelles dones van utilitzar la memòria per afirmar la seva
identitat i convertir-la en patrimoni col·lectiu.
Didàctica amb fonts orals.
- AADD. Monogràfic: “Història i fonts orals”, a Perspectiva Escolar, núm. 265, maig,
2002.
Número monogràfic sobre Història Oral amb reflexions teòriques, propostes
metodològiques i comunicació d’experiències didàctiques portades a terme per
professors que formen part del col·lectiu ”Historaula”.
- ARQUÉ, M.; GÓMEZ, P.; TRIBÓ, G. “Didàctica de la història amb fonts primàries”,
en Didàctica amb fonts d’arxius. Llibre d’actes. ICE, Barcelona, 2002.
El llibre recull les comunicacions i ponències que tingueren lloc en dites Jornades totes
elles referides a experiències portades a terme per professors i alumnes amb fonts
primàries, entre elles les orals. Una de les comunicacions sobre fonts orals ressenyades
va ser l’aportada per Montse Carreras i Emili Ferrando titulada “La construcció social
de la Badalona del segle XX. La immigració”.
- ARREY, F.; FERRANDO, E.; OJUEL, Mª. Badalona un segle de ciutat. La
immigració. Dossier didàctic Secundària. Ajuntament de Badalona, 2004.
És un material didàctic per a secundària fet a partir de l’experiència portada a terme
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per professors i alumnes de diferents instituts de Badalona sobre el tema de la
immigració. El llibre il·lustra amb fotografies i textos extrets de les entrevistes
realitzades, tot el procés migratori, des de les característiques del poble d’origen, els
perquès de l’emigració, el viatge, l’assentament en la nova societat, etc.
- FERRANDO, E. Fonts orals a l’aula. Ajuntament de Badalona, 2004.
El llibre pretén contribuir a que les fonts orals siguin cada vegada més conegudes,
valorades i pugin ser utilitzades a l’aula en l’estudi de la història recent en condicions
d’igualtat amb altres metodologies i fonts. En ell s’explica què són les fonts orals i es
descriuen les activitats a realitzar abans, durant i després de l’entrevista. És un
material pensat per a alumnes de secundària i Batxillerat fruit del treball col·lectiu que
l’autor i els alumnes van portar a terme sobre la immigració a Badalona durant el segle
XX.
- FERRANDO, E. Fuentes orales e investigación histórica. Ediciones del Serbal,
Barcelona, 2006.
És una ampliació i aprofundiment de Fonts orals a l’aula i pensat per a alumnes de
Batxillerat i d’universitat. El llibre dóna orientacions teòriques i metodològiques per
crear fonts orals de qualitat en el context d’un projecte d’investigació històrica. A més
d’aprofundir en la tècnica de l’entrevista aborda també la crítica, la interpretació i
l’arxiu de les fonts orals.
- FOLGUERA, P. Cómo se hace historia oral. Eudema, Madrid, 1994.
És un manual d’història oral destinat no solament als professors que porten a terme la
docència principalment a l’ensenyament secundari i Batxillerat sinó també a
investigadors que s’aventuren a treballar amb fonts orals.
- GIL, Encarna i PERIS, Tomàs. Interroguem el passat recent. El mètode indagatori en
la classe d’Història .Germania Serveis Gràfics, Alzira, 1995.
El llibre formula una proposta de treball per als alumnes d’ensenyament secundari,
basada en el model investigatiu aplicat a materials etnogràfics de l’entorn dels alumnes
i aprofundeix en el mètode que ha d’utilitzar l’historiador en l’estudi del passat recent
de la localitat i comarca on es viu. L’examen dels objectes de la vida quotidiana i les
entrevistes realitzades donen una altra dimensió de la història i mostren el protagonisme
que la gent normal i corrent ha tingut en el devenir històric.
- GÓMEZ, Pilar; GÓMEZ Pablo, SÁNCHEZ, PILAR. Història Oral. Teide, Barcelona,
1998.
El manual pretén ajudar els alumnes a dissenyar un projecte d’història oral i a
desenvolupar-lo en totes les seves fases, a partir d’entrevistes a persones que van ser
protagonistes dels fets històrics. Va ser el primer manual d’història oral d’aplicació
directa a l’aula.

- LES DONES DEL 36. Un silenci convertit en paraula (1997-2006). Edita Les Dones
del 36, Barcelona, 2006
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El llibre és una MENA de biografia col·lectiva i memòria d’activitats de “Les dones del
36” que han portat a terme en els darrers anys per escoles, instituts, universitats, centres
cívics, etc. És – podríem dir - un inventari de l’amor i la generositat amb que han
recorregut els país de cap a cap per deixar constància de l’experiència viscuda durant la
Guerra Civil i la postguerra per tal que les seves memòries formin part del
coneixement públic i enforteixin la democràcia.
- MIRALLES, Joan. La història oral. Qüestionari i guia didàctica. Editorial Moll,
palma de Mallorca, 1985.
En la seva obra Joan Miralles, capdavanter de les fonts orals al nostre país, mostra els
resultats i les experiències de quinze anys de feina fent entrevistes i recollint testimonis
de persones de la seva comunitat de Mallorca. El llibre ofereix una àmplia varietat de
qüestionaris per a recuperar la història, la cultura popular i el folklore local.
- PUJADAS, J.J. El método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias
sociales. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1992.
És un text introductori a la literatura en el camp de la Sociologia i de l’Antropologia
Social i a les tècniques per a utilitzar en les investigacions de camp. El llibre també fa
un breu esbós de l’ús d’aquest mètode a Espanya i aporta una bibliografia comentada
sobre el tema.
- THOMPSON, Paul. La voz del pasado. Historia oral. València: Alfons el Magnànim,
1988.
És el primer “manual” d’història oral. Va ser publicat en edició anglesa el 1978 i en
edició castellana el 1988. En ell exposa de forma magistral i sistemàtica la
metodologia per a construir fonts orals en el context d’un treball de recerca històrica.
L’autor desafia els mites convencionals del discurs històric i destaca les potencialitats
democratitzadores de les fonts orals.
- TREPAT, Cristòfol. Procedimientos en historia. Un punto de vista didàctico. Graó,
Barcelona, 1995.
L’obra és una identificació i justificació dels procediments utilitzats en l’estudi de la
història des del cicle inicial de Primària fins a l’acabament de l’Ensenyament
Secundari. Va destinat als professors que imparteixen l’assignatura d’història en
aquests nivells i vol ser una contribució a la renovació dels procediments que
comprenen tant la planificació, com l’aprenentatge i l’avaluació de les activitats
portades a terme. Pretén oferir receptes concretes que puguin integrar-se en les
metodologies i didàctiques que apliquen els professors en les seves classes.
- Historia, Antropología y Fuentes Orales. Universitat de Barcelona i Arxiu Històric de
la Ciutat. Barcelona. Semestral. (www.hayfo.com).
Revista semestral impulsada pel Seminari d’Història Oral del Departament d’Història
Contemporània de la Universitat de Barcelona i de l’Arxiu de la Ciutat. La revista,
dirigida per la Dra. Mercè Vilanova, omple un buit evident en aquest sentit. En ella es
publiquen aportacions valuoses en aspectes metodològics i d’investigació (temes de la
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dona, les migracions, memòria i identitat, etc.) i serveix de plataforma de connexió i
comunicació amb els historiadors de parla hispana que estan treballant també amb
fonts orals. Els quatre primers números ofereixen diversos articles metodològics de
gran interès. La revista s’ha convertit amb el temps en un punt de referència no
solament per a estudis d’història oral espanyola sinó també per al conjunt de la
comunitat internacional d’història oral. En les seves pàgines es fan comunicacions
sobre convocatòries d’actes, congressos, jornades, seminaris i conferències relacionades
amb les fonts orals. La seva seu social es troba al carrer Santa Llúcia, núm. 1. 08002 Barcelona. Telèfon: 93 318 11 95.

Tornar a l’índex general
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5.- ANNEXES

ANNEX A
Anàlisi de la implantació i pràctica de les fonts orals a l’aula i
valoració que fan persones entrevistades i institucions implicades.
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1.- Valoració professors
1.1. Resultats i comentaris a l’enquesta realitzada als professors de
l’àrea de ciències socials de Badalona sobre la utilització de les fonts
orals (octubre 2006).
L’enquesta s’ha lliurat als 52 professors i professores de Ciències Socials
imparteixen classes als 14 instituts públics de Secundària de Badalona.

que

Pregunta 1. Utilitzes la metodologia de les fonts orals en l’aprenentatge de les
Ciències Socials?
* Entenem per fonts orals la realització d’entrevistes gravades en cassette, cinta de
vídeo o en suport digital realitzades en el context d’un projecte de recerca o d’un estudi
temàtic concret).
Resultats globals:
- 15 PROFESSORS CONFIRMEN QUE PRACTIQUEN FONTS ORALS. Però
solament 11 graven l’entrevista, segons les contestacions a l’enquesta. Els quatre
restants utilitzen fonts orals passives.
* Entenem per fonts orals passives la utilització de fonts orals ja construïdes com
poden ser documentals basats en imatges i entrevistes o bé textos escrits d’entrevistes ja
fetes.
- 22 PROFESSORS NO PRACTIQUEN FONTS ORALS.
- 15 PROFESSORS NO CONTESTEN l’enquesta. No podem concloure, per tant, amb
total seguretat si les practiquen o no però el fet de no contestar l’enquesta és tot un
indicador del seu escàs interès pel tema. No obstant poden haver altres causes de
perquè no han contestat, entre elles el fet d’estar malalts (ens consta això en un cas),
l’oblit, etc.
Les fonts orals les practiquen 15 professors en 8 centres. Però si entenem per Fonts
Orals entrevistes gravades - tal com especifiquem al principi de l’enquesta- solament
11 professors de 6 centres les utilitzen en sentit estricte en la tasca docent. Pràcticament
coincideixen amb els centres que van participar en el treball sobre la immigració a
Badalona en el segle XX. Cal dir igualment que entre els 22 professors que diuen que
no les practiquen hi ha també 4 que utilitzen en algun moment de la seva docència fonts
orals passives o fan exercicis d’aprenentatge basats en la transmissió oral (presència a
classe de testimonis, textos extrets de fons orals, documentals, etc.).
Si introduïm aquesta nova variable (les fonts orals passives) que inicialment no estava
contemplada en l’enquesta, el resultat quedaria de la següent manera: 11 professors sí
que les practiquen, 8 utilitzen exclusivament fonts orals passives, 18 no les practiquen i
15 no contesten. Els resultats queden ben explicitats en les gràfiques que venen a
continuació.
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Resultats de l'enquesta sobre la pràctica de les fonts orals

Professors de C.Socials

6
5
4

4

4

4
3

3

3

Si practica
No practica
No contesta

3

3
2

2

2

2

2

2
1

1

1

1
0
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Instituts de secundària de Badalona

Resultats globals de l'enquesta sobre la pràctica de les fonts orals
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Resultats globals incorporant la variable "F. O. Passives"
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Resultats globals amb la variable de F. O. Passives
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Resultats globals perceptuals

28,85%

28,85%

Si practica
No practica
No contesta

42,31%

Resultats globals perceptuals amb la variable F.O. Passives

21,15%
28,85%

15,38%

34,62%

66

Si practica
F.O.Passives
No practica
No contesta

En cas negatiu, és a dir, en cas que no les practiques posa una X dins del parèntesi on
correspongui.
( 3 ) Per desconeixement de la metodologia i tècnica de les fonts orals.
(14 ) Per la densitat del temari que no deixa espais ni temps per experimentar noves
metodologies.
( 2 ) Perquè donen molta feina.
( 2 ) Perquè els llibres de text no les contemplen.
( 1 ) Perquè les institucions educatives no donen el suport necessari.
( 0 ) Perquè no les considero útils.
( 6 ) Altres causes:
- Per la gran quantitat d’alumnes a les aules.
- Una dificultat bàsica és la manca d’implicació familiar a l’hora de col·laborar en
tasques escolars.
- Perquè és molt difícil comprovar el rigor històric d’una font oral.
- Per inèrcia, manca de costum i, per tant, també manca de seguretat en el domini de la
tècnica (dues professores).
Comentari:
D´entre les dificultats cal destacar el gran nombre de professors (14) que han
assenyalat “la densitat del temari que no deixa espais ni temps per a experimentar
noves metodologies”. Per desconeixement (3), perquè els llibres de text no les
contemplen (2), perquè donen molta feina (2), perquè les institucions no donen suport
(1). Altres: per la manca de suport familiar, per la manca de rigor històric de la font
oral, per la manca de costum, per la manca de seguretat en el domini de la tècnica. No hi
ha cap professor que no les consideri útils.
La causa més citada és la que convindria tractar lògicament amb més profunditat. Però
hi ha una altra causa assenyalada la idea de la qual mereix ser objecte de discussió. Em
refereixo a l’afirmació de la manca de rigor de la font oral. Personalment crec que la
font oral té les mateixes dificultats que les altres fonts històriques a l’hora de la seva
crítica i interpretació. Perquè sempre es pensa que les fonts escrites tenen més garantia
de veracitat que les fonts orals? Crec que seria un bon tema per al diàleg perquè de la
resposta que li donem depèn el sentit i la consistència de la història que ajudem a
reconstruir i també la motivació.
Cal dir que algunes de les “altres causes” es troben també assenyalades a l’apartat final
de l’enquesta quan es pregunta sobre “les dificultats i problemes que es plantegen en la
pràctica de les fonts orals”. Per tant, són dos apartats que s’haurien de contemplar
conjuntament en el moment de l’anàlisi. Dels 6 professors que apunten “altres causes”
solament tres n’aporten de concretes. Els altres tres no n’aporten cap.
Alguns professors, tot i confirmar que sí les practiquen i respondre als apartats
corresponents, han aportat també les causes de perquè en alguns moments no les
practiquen. Hi ha algun cas que, tot i reconèixer que no les practica o solament practica
les fonts orals passives, aporta idees molt valuoses contestant a l’última part de
l’enquesta.
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1-Per què no s'utilitzen les fonts orals?
16
14
Professors de C. Socials
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Per desconeixement de la metodologia i la tècnica de les fonts orals.
Per la densitat del temari que no deixa temps per experimentar noves metodologies.
Perquè donen molta feina.
Perquè els llibres de text no les contemplen.
Perquè les institucions educatives no donen el suport necessari.
Perquè no les considero útils.
g) Altres causes.

Pregunta 2. Des de quan les utilitzes?
(
(
(
(

2 )
5 )
1)
5)

Des de fa tres anys.
Des de fa sis anys.
Des de fa nou anys .
Des de fa deu o més anys.

Comentari:
La majoria (11) fa més de sis anys que les utilitzen i 5 d’ells ja semblen experimentats
perquè porten més de 10 anys fent fonts orals.
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2-Des de quan les utilitzes?
6
5

5

Professors C. Socials
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a)
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Des de fa tres anys.

c

d

c) Des de fa nou anys.
d) Des de fa deu o més anys.

b) Des de fa sis anys.
Pregunta 3. Com les utilitzes?

(14 ) Esporàdicament quan ho crec convenient.
( 2 ) De forma permanent i planificada. (*2 professors més afirmen que també les
utilitzen de forma permanent i planificada però es refereixen a fonts orals passives).
Comentari: La majoria (14) les utilitzen esporàdicament quan ho creuen convenient i
sense una planificació prèvia o conjunta. Solament dos les planifiquen amb temps.
Tenim aquí un problema important a resoldre.
3-Com les utilitzes?
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Esporàdicament quan ho crec convenient.

b) De forma permanent i planificada.
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Pregunta 4. En quins nivells educatius?
( 1 ) Primer d’ESO .
( 4 ) Segon d’ESO.
( 5 ) Tercer d’ESO.
( 6 ) Quart d’ESO.
( 13 ) Batxillerat.
Comentari:
La majoria (13) les fan servir sobretot per als treballs de recerca de Batxillerat. Altres
les utilitzen també en segon (4), tercer (5) i quart (6) d’ESO. Creiem que la seva
introducció en els primers nivells d’ESO és fonamental perquè puguin ser utilitzades
amb més plenitud en quart i en Batxillerat. Les fonts orals no s’aprenen de cop,
necessiten d’exercicis i activitats preparatòries lligades a l’oralitat i a la utilització de
fonts primàries de tot tipus.
4-En quins nivells educatius?
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Pregunta 5. En quines temàtiques del currículum les utilitzes?
. Història segle XX.
. Crèdit variable segon d’ESO: Història de la família. Crèdit Variable quart d’ESO:
Història de la família. Dictadura de Franco.
. Història d’Espanya del segle XX (quart d’ESO). Treballs de recerca de Batxillerat.
. Solament treballs de recerca de Batxillerat.
. Solament en treballs de recerca de Batxillerat
. Geografia econòmica. Demografia. Guerra Civil. Franquisme..
. A llarg de tot el currículum (fonts orals passives).
. Migracions a Badalona segle XX.
. El treball en els tres sectors productius (agricultura, indústria i serveis), l’emigració, la
Guerra Civil, el Franquisme, el protagonisme de la dona, la transició política, la II
República, vida quotidiana, el moviment obrer.
. Història d’Espanya.
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. Treballs de recerca de Batxillerat.
. Treballs de recerca de Batxillerat.
. Treballs de recerca de Batxillerat. Moviments migratoris. Guerra Civil. Franquisme.
Transició democràtica.
Comentari:
Els temes concrets citats són: història familiar, demografia, II República i Guerra Civil,
franquisme, transició, migracions, dona, moviment obrer, vida quotidiana. Totes elles
són temàtiques del currículum de quart d’ESO i de segon de Batxillerat, lligats, com és
lògic, al segle XX.
5-En quines temàtiques del programa utilitzes les fonts orals?
7
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Treballs de recerca de Batxillerat.
II República i Guerra Civil.
Història d’Espanya segle XX.
Emigració.
Franquisme.
Transició democràtica.

g

h

g) Geografia econòmica. Sectors
productius.
h) Història familiar.
i) Món obrer.
j) Demografia.
k) Vida quotidiana.
l) Dona

Pregunta 6. Assenyala els elements que els alumnes practiquen en el decurs de la
creació d’una font oral:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

11 ) Coneixement previ de la temàtica objecte d’estudi.
8 ) Coneixement previ de la metodologia de les fonts orals.
7 ) Confecció de la fitxa biogràfica de l’entrevistat.
10 ) Elaboració del qüestionari.
9 ) Gravació de l’entrevista.
7 ) Transcripció de la cinta.
3 ) Elaboració de la fitxa tècnica.
4 ) Signatura de la cessió intel·lectual.
2 ) Crítica de les fonts creades.
9 ) Resum de les experiències vitals dels entrevistats.
2 ) L’arxiu de les fonts orals.
2 ) Altres: Connexió amb institucions.
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Comentari:
Alguns dels que diuen practicar les fonts orals no contesten quasi cap d’aquests ítems.
Solament 9 afirmen en aquest apartat que graven l’entrevista tot i que dos més ho fan
constar més endavant quan es pregunta sobre el tipus de gravació. Hem de ser
conscients que si no hi ha gravació no hi ha font oral. Això vol dir que alguns no tenen
del tot clar el concepte de font oral. Cal dir també que solament 7 transcriuen
l’entrevista. La major part d’activitats assenyalades pels professors es refereixen a la
preparació de l’entrevista i la realització. En canvi són pocs els que realitzen les
activitats posteriors, si excloem “el resum de les experiències dels entrevistats” (9). La
fitxa tècnica, fonamental per garantir la cientificitat de la font oral, solament la fan 3
professors, solament 4 demanen la cessió intel·lectual, solament 2 fan la crítica de les
fonts creades i solament 2 es plantegen el tema de l’arxiu. Com es pot comprovar hi ha
qüestions relatives a la metodologia de la font oral, especialment les que corresponen a
les tasques posteriors a l’entrevista, que no es tenen en compte.
6-Elements que practiquen els alumnes
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Coneixement previ de la temàtica
objecte d’estudi.
b) Coneixement previ de la metodologia
de les fonts orals.
c) Confecció de la fitxa biogràfica de
l’entrevistat.
d) Elaboració del qüestionari.
e) Gravació de l’entrevista.
f) Transcripció de la cinta.
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Elaboració de la fitxa tècnica.
Signatura de la cessió intel·lectual.
Crítica de les fonts orals creades.
Resum de les experiències vitals dels
entrevistats.
k) L’arxiu de les fonts orals.
l) Altres
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Pregunta 7. Tipus de materials que utilitzes per donar a conèixer la metodologia de
les fonts orals:
( 2 ) Vídeos. Quins?
. Història de Catalunya (TV3, Sèrie). Història d’Espanya (TV1, sèrie).
. Les fonts orals a l’aula. Video protagonitzat pels alumnes de l’IES Barres i Ones i
editat per Carles Bria i Emili Ferrando.
( 4 ) Publicacions teòriques sobre el tema. Quines?
. Història Oral, de Pilar Gómez.
. Història Oral, de Pilar Gómez.
. Fonts Orals a l’aula, d’ Emili Ferrando.
. Fonts Orals a l’aula, d’Emili Ferrando.
( 7 ) Materials didàctics propis.
( 3 ) Xerrades d’especialistes en el tema.
( 2 ) Altres.
Comentari: La majoria (7) fan servir materials didàctics propis, altres utilitzen
vídeos (2), publicacions teòriques (4) i xerrades d’especialistes (3).

7-Tipus de materials que s'utilitzen per donar a conèixer la metodologia
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Vídeos.
Publicacions teòriques sobre el tema.
Materials didàctics propis.
Xerrades d’especialistes en el tema.
e) Altres

Pregunta 8. Tipus d’entrevista realitzada:
( 9 ) Temàtica.
( 12 ) Història de vida.
( 1 ) Altres.
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d

e

Comentari:
Les preferències es reparteixen quasi per igual entre les temàtiques (9) i les històries de
vida (12). El fet que hi hagi un bon nombre d’alumnes que optin per les històries de
vida és extraordinari perquè donen una nova visió de la història. La majoria d’aquestes
entrevistes crec que estan en relació amb el treball que durant els cursos 2000-01 i
2001-02 es va fer sobre l’emigració a Badalona en el segle XX, en el qual alumnes de
cinc instituts de Badalona van recuperar 150 històries de vida de persones de la ciutat.
8-Tipus d'entrevista realitzada
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Pregunta 9. Tipus de gravació:
( 10 ) En cassette.
( 4 ) En vídeo.
( 1 ) En suport digital (* en fonts orals passives).
( 2 ) Altres
Comentari:
La majoria de professors que practiquen les fonts orals (10) graven en cassette.
Solament 4 graven també en vídeo. La gravació en cassette és més fàcil pels alumnes i
menys impactant que el vídeo. Un professor en concret afirma que el vídeo “paralitza i
manipula”. El tema podria ser objecte de debat.
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9-Tipus de gravació
12

Professors de C. Socials

10
10
8
6
4
4
2
2

1

0
Cassette

Vídeo

Suport digital
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Altres

Pregunta 10. Tipus de transcripció:.
(
(
(
(

9
3
7
1

) Literal.
) Aproximada.
) Resum
) Altres.

Comentari:
Alguns assenyalen les diferents opcions. La majoria fa transcripció literal (9), bastants
utilitzen el resum (7) i solament 3 fan l’aproximada. La transcripció literal dóna més
consciència de la necessitat del rigor històric i de la fidelitat a la font. També ajuda a
dominar el llenguatge escrit i ser creatiu en les formes de reflectir el ritme, l’entonació,
els silencis, etc. de l’entrevistat. Per suposat que la transcripció literal dóna més feina i
exigeix més temps que les altres.
10-Tipus de transcripció
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Pregunta 11. Destinació de les gravacions i de les transcripcions realitzades:
( 3 ) Es guarden en el propi departament de l’institut. (* però un institut reconeix que
les han perdut).
( 8 ) Cadascú dels alumnes les guarda a casa seva. (*no queda clar si les conserven
o no en les condicions adequades i si finalment es perden).
( 3 ) Es lliuren a la Secció de Fonts Orals de l’Arxiu de la Ciutat de Badalona.
( 4 ) No es planteja el guardar-les.
( 0 ) Altres destinacions:
Comentari:
La majoria dels professors que les practiquen (8) diuen que els alumnes les guarden a
casa seva. Fins quan? No és gens aventurat pensar que la majoria d’elles, amb el temps,
es perden. Tres les deixen al departament de Ciències Socials i tres més les remeten a
l’Arxiu de la Ciutat per a què siguin guardades en condicions de poder ser divulgades i
consultades per estudiosos. Altres quatre no se plantegen res en aquest sentit. Tot
plegat ens confirma el poc interès que hi ha per guardar les fonts orals creades. La
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qüestió podria ser igualment objecte de debat perquè plantejar-se el tema de l’arxiu i les
condicions d’una font oral per ser guardada reforça la mentalitat científica i planteja
perspectives noves als alumnes. A més, és un signe del valor que se li atorga a la font
oral creada.
11-Destinació de les gravacions i de les transcripcions realitzades
9
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a) Es guarden en el propi Departament de l’institut.
b) Cadascú dels alumnes les guarda a casa seva.
c) Es lliuren a la Secció de Fonts Orals de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona.
d) No es planteja el guardar-les.
e) Altres destinacions.

Pregunta 12. Utilitzes a l’aula algun tipus de mitjà introductori a les fonts orals?
( 6 ) Documentals temàtics en els quals la imatge es combina amb testimonis personals.
( 5 ) Documentals biogràfics.
( 4 ) Exposició oral a l’aula per part de persones que varen ser protagonistes de fets
històrics que s’estudien.
( 9 ) Lectura de testimonis escrits recollits en llibres publicats.
( 1 ) Altres.
Comentari:
Alguns professors no contesten a cap del ítems anteriors. La majoria utilitzen la lectura
de testimonis escrits (9), altres fan servir audiovisuals (6) i relats biogràfics (5).
Solament quatre porten a l’aula convidats per a què donin testimoni de la seva vida.
Aquest últim recurs és un bon mitjà per introduir progressivament les fonts orals a
l’aula. El nostre compromís és crear un grup de gent, coordinat pel Centre de Recursos
Pedagògics de Badalona, disposada a visitar els instituts quan aquests ho sol·licitin per
tal de donar testimoni sobre fets i esdeveniments viscuts per ells (guerra civil,
migracions, lluita antifranquista, vida quotidiana, lluita veïnal, el treball, etc.).
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12-Utilitzes a l'aula algun tipus de mitjà introductori a les fonts orals?
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Documentals temàtics en els quals la imatge es combina amb testimonis personals.
Documentals biogràfics.
Exposició presencial a l’aula de protagonistes de fets històrics.
Lectura de testimonis escrits ja publicats.
e) Altres.

Pregunta 13. El Departament de Ciències Socials (contestar sí o no)
( 4 ) Planifica conjuntament els temes que són tractats amb fonts orals. .
(14 ) Ofereix als alumnes, per als seus treballs de recerca de Batxillerat, temes
d’història susceptibles de ser abordats amb la metodologia de les fonts orals.
( 2 ) Els professors revisen conjuntament la pràctica de les fonts orals a l’aula per tal
de millorar el seu ús.
( 3 ) Formen part d’altres grups docents dedicats a revisar la pràctica de les fonts orals.
( 6 ) Han establert relació amb institucions culturals i mitjans de difusió de la ciutat.
(* Uns treballs de recerca d’un institut han estat premiats pel CIRIT i
programa ARCO. Quatre han estat publicats però no es fan explícits el títols).
( 6 ) Els treballs realitzats han donat lloc a algun tipus de publicació. Quina?
. La immigració a Badalona durant el segle XX.
. La immigració a Badalona durant el segle XX
. La immigració a Badalona durant el segle XX
. La immigració a Badalona durant el segle XX.
. La immigració a Badalona durant el segle XX
. La immigració a Badalona durant els segle XX
( 5 ) Recomana als alumnes consultar històries de vida dipositades a la Secció de Fonts
Orals de l’Arxiu de la Ciutat.
Comentari:
La majoria (14) proposen als alumnes de Batxillerat treballs de recerca en els quals
poden utilitzar fonts orals. No obstant cal constatar que solament 4 professors
planifiquen conjuntament el treball amb fonts orals i solament 2 el revisen
posteriorment en grup. Tenim aquí un dèficit que es podria esmenar si tots els que
tenen interès pel tema s’ho proposen. Cinc professors han establert relacions amb
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institucions. Podem afirmar que bàsicament coincideixen amb els que van practicar les
fonts orals realitzant el treball La immigració a Badalona durant el segle XX, llibre
que ha estat publicat el 2005 juntament amb Badalona, un segle de ciutat. La
immigració. Dossier didàctic de secundària. Són pràcticament els mateixos que
recomanen als seus alumnes consultar les fonts orals dipositades a l’Arxiu Històric de
la Ciutat.
13-El Departament de Ciències Socials
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a) Planifica conjuntament els temes que són tractats amb fonts orals.
b) Ofereix als alumnes per als seus treballs de recerca de Batxillerat temes d’història susceptibles
de ser abordats amb fonts orals.
c) Els professors revisen conjuntament al centre la pràctica de les fonts orals.
d) Formen part d’altres grups docents dedicats a revisar la pràctica de les fonts orals.
e) Han establert relació amb institucions culturals i mitjans de comunicació de la ciutat.
f) Recomana als alumnes consultar històries de vida dipositades a la Secció de Fonts Orals de
l’Arxiu Històric de la Ciutat

Pregunta 14. Els alumnes han participat en treballs col·lectius realitzats amb fonts
orals? En cas afirmatiu anotar el títol del projecte en el qual han
participat.
. La immigració a Badalona (projecte cívic, cursos 2000-2001 i 2001-2002).
. La immigració a Badalona.
. La immigració a Badalona
. La immigració a Badalona.
. La immigració a Badalona.
. La immigració a Badalona.
. Guerra Civil. Camps de concentració. Moviment migratori,...
. Enquestes (* sobre què?, no consta cap títol).
. Memòria històrica: la II República.
. Àlbum II República.
. La immigració a Badalona.
. No
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Comentari:
A més del treball ja citat sobre la immigració a Badalona cal assenyalar els treballs
sobre la Guerra Civil, els Camps de Concentració i la recent proposta de treball cívic
feta per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Badalona per recuperar els records
i vivències dels Badalonins sobre la II República, projecte en el qual han participat
estudiants i professors dels IES Pau Gargallo, Badalona IX i Barres i Ones.
Pregunta 15. Quina valoració fan els alumnes del seu treball amb fonts orals?
. Molt positiva.
. Positiva.
. Descobreixen “persones” on només veien “vells”. Han entrevistat gent amb la condició
de no enregistrar l’entrevista.
. Els agrada i aprenen més (ho diuen ells). Han descobert situacions familiars que no
sabien.
. Molt positiva.
. Interessant.
. Molt satisfactori. Els relaciona amb altres generacions i els descobreix familiars
propers.
. Es valora molt positivament l’experiència pel que té de contacte amb gent que ha
vingut en períodes històrics que estudien als llibres i per tots els valors que
acompanyen a aquesta situació (empatia, proximitat afectiva, emotivitat, etc.).
Valoren negativament l’esforç de transcriure.
. En general força positiva.
. Crec que molt positiva. Es pot deduir dels comentaris i valoracions que fan de la seva
experiència amb fonts orals al final de la fitxa tècnica.
. Els ajuda a aproximar la seva vida al marc històric.
. Positiva
. Positiva.
. Positiva. Els dóna feina però aprenen més que amb d’altres metodologies més
clàssiques. Valoren –ells i els entrevistats- la relació que estableixen i les experiències
dels més grans. La Història se’ls fa més propera.
Comentari:
Aquesta pregunta i les dos que venen a continuació han estat formulades de forma
totalment oberta, sense ítems preestablerts per tal que els entrevistats aportin vivències
i idees sobre les qüestions que es plantegen.
Les valoracions, com es pot comprovar, són clarament positives i algunes de les raons
aportades són de pes: contacte amb gent major que ha viscut els fets històrics que
s’estudien, vivència de valors, aproximació al marc històric, aprenen més que amb
altres metodologies, la història se’ls fa més propera,... Tot i que reconeixen que donen
molta feina i que la transcripció és costosa. Em pregunto: si tan positiva es veu que és
la pràctica de les fonts orals a l’aula, per què no es posen els mitjans adients per
millorar i generalitzar el seu ús?
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Pregunta 16. Quines dificultats i problemes més importants trobes en la pràctica
de les fonts orals a l’aula?
. La manca de temps. La manca de planificació.
. No més que l’exposició de qualsevol tema.
. Que cal sortir de l’aula i anar als casals d’avis, etc.
. S’ha de tenir la classe molt planificada. Disposar de gravadores suficients. Saber
organitzar bones entrevistes. Valorar críticament els resultats de les entrevistes.
. La programació oficial és molt extensa. S’introdueixen fonts orals en alguns cursos
quan es pot. La metodologia de les fonts orals és lenta i cal posar hores de més.
. Falta temps per acabar els programes.
. La realització de les enquestes i entrevistes.
. La correcció i la comprovació de la fidelitat històrica.
. La densitat del temari. No hi ha temps per a metodologies que consumeixen massa
hores.
. Fins al moment no es disposava d’una programació a nivell d’institut. Això dificultava
donar sentit al treball amb continuïtat. El treball de fonts orals adquireix la seva
dimensió quan participa en un projecte unitari ampli. En aquest sentit, a més del treball
específic a l’aula, cal preveure mecanismes de comunicació de resultats que puguin
retroalimentar l’interès pel tema i la reflexió sobre la pràctica metodològica. Veig que
no sempre hi ha temps suficient per encaixar la problemàtica estudiada dintre d’un
marc conceptual, que permeti transcendir els aspectes anecdòtics i enllaçar amb la
teoria. Des d’un punt de vista conceptual també hi ha tot l’altre encaix entre història
local i història general. Quin és el paper que se li atribueix a la història local?
(exemplificar fets, il·lustrar períodes, ser la base de nous coneixements,...). En funció
d’aquests objectius, potser caldria un disseny diferent d’alguns patrons de recollida
d’informació. Les dificultats pròpies a un aprenentatge d’investigació (saber definir el
paper de recollidor de dades, implicar-se afectivament o no, ...)
. Manca de temps per aplicar-les amb relaxació. Difícil aplicar-les a tota una classe o
vàries classes alhora. La manca d’aparells de gravació. Les resistències inicials a causa
a la inexperiència dels participants.
. La subjectivitat exagerada.
. Localitzar persones per ser entrevistades, encara és més difícil si són entrevistes sobre
un tema determinat. La dificultat per treballar aquestes fonts orals amb l’ESO donat
que les classes estan molt plenes i, a més a més, el temari és molt llarg.
. Dins de l’aula com a tal no faig servir aquesta metodologia. El nombre elevat
d’alumnes, la seva diversitat i la falta de temps són els problemes més importants.
. Programo dins l’amplitud de coneixements i temes que oficialment hem d’impartir a
l’alumnat.
. Un primer obstacle és el temps. Arribem amb dificultat a la part del temari susceptible
de ser treballat amb fonts orals. La necessitat de cobrir-lo mínimament i la coincidència
amb el final de curs, amb tot el que comporta, impedeix la realització seriosa de treballs
d’aquest tipus.
. La preeminència, moltes vegades, d’un fals criteri de rendibilitat. Treballar amb fonts
orals suposa una gran despesa d’energia per a obtenir unes conclusions “resumibles” en
unes poques hores de classe. (dos professors).
. No veig cap dificultat especial. Només cal tenir ganes de fer-ho i principalment
motivar i motivar molt als alumnes.
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Comentari:
Aquestes dificultats es poden afegir a les que apareixen en la primera pregunta del
qüestionari i que, juntament amb les dues últimes preguntes de l’enquesta, han quedat
resumides i comentades en la primera part de la Memòria on s’han relacionat les
dificultats presentades amb les propostes de solucions. Crec que poden ser una bona
guia i un punt de partida a l’hora d’elaborar de forma realista la proposta didàctica
final.
Pregunta 17. Quins suggeriments aportes per a superar aquests problemes?
. Seleccionar activitats. Planificar amb temps.
. Desmitificar el tema: Importa més la relació humana que els resultats. Les màquines
(vídeo, etc.) creen distància i artifici. No confondre un estudi (d’ESO a Batxillerat)
amb una pràctica d’empresa (transcripcions literals d’un aspecte parcial,...). Respectar
després la “propietat intel·lectual” de l’alumne, al menys citar-lo en treballs de
recopilació.
. Facilitar desdoblaments també a les hores de ciències socials o bé disposar de més
Crèdits Variables a l’ESO.
. Reducció del temari de Batxillerat. Augment del nombre d’hores per matèria. Grups
reduïts d’alumnes, etc.
. Disposar d’una programació progressiva de centre. Participar en projectes acotats
d’abast local, procurant incidir en la dinamització del projecte. Debatre sobre la funció
didàctica i/o històrica de la font oral com a recurs i alhora com a base de nous
coneixements. Dialogar sobre el paper de l’alumne/investigador a diferents edats
(límits i possibilitats).
. Per animar als alumnes cal que el professor estigui molt convençut de la importància
del tema a treballar.
. Promoure activitats introductòries en els primers cursos inicials d’ESO. Programar-les
a nivell col·lectiu amb temps suficient. Crear un banc d’aparells de gravació. Disposar
de recursos: materials teòrics, textos, qüestionaris, persones disposades a aportar el
seu testimoni als instituts, espai virtual per compartir experiències, etc.
. Una bona explicació o lectura històrica.
. Centrar l’estudi de la Història en el treball amb fonts de tot tipus i incloure-hi les orals.
. Proposar els treballs amb fonts orals a principi de curs perquè els alumnes disposin
com a mínim de dos trimestres per aprendre la metodologia i per realitzar els treballs.
. Proposar exercicis senzills amb fonts orals i de forma sistemàtica quan sigui oportú.
. Canviar el xip i valorar la pràctica de les fonts orals a l’aula com altament significativa
per a l’alumnat, per la càrrega de coneixements, valors i emocions que transmeten.
. Divulgar i posar en comú les experiències i recursos a l’abast per avançar en aquest
tema (dues professores).
Pregunta 18. Altres qüestions que vulguis assenyalar:
. És difícil educar per a l’objectivitat. La memòria manipula, l’alumne pot veure
sinceritat on inconscientment hi ha tergiversació dels fets. He sentit tres versions
diferents d’un mateix fet del mateix dia, al mateix lloc.
. Aquest curs proposem en el departament el seu treball a tots els nivells.
. Sóc sociòleg i he fet treballs de recerca i de documentació on la gravació d’entrevistes
tenia un paper important, però mai les he utilitzades (les gravacions) en la docència. En
qualsevol cas, la pràctica d’utilitzar documentals a les aules sovinteja tant a ESO com
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a Batxillerat.
. Importància de què les activitats amb fonts orals siguin adoptades pel departament de
socials i introduïdes en la programació oficial. Necessitat d’un grup de professors
disposats a revisar la seva pràctica docent amb fonts orals. Disposar d’un banc de
materials i recursos –lligat al Centre de Recursos de Badalona i en connexió amb
l’Arxiu de la ciutat- que facilitin el seu ús.
. Considero d’altíssim valor les fonts orals, paga la pena ocupar un temps perquè els
alumnes escoltin un “testimoni” de primera mà d’un fet. L’any passat la senyora
Josefina –no recordo el cognom- ens va explicar el seu testimoni com a nena refugiada
de la Guerra civil a l’IES Sant Martí de Povençals de Barcelona y va ser una
experiència molt positiva i d’un enriquiment humà per a tots extraordinari.
Personalment m’agradaria que els testimonis que encara poden explicar de primera
mà les seves experiències sobre la Guerra Civil o els camps de concentració
s’escoltessin als IES. Trobo una experiència per als alumnes mot positiva.
. De manera ocasional sí que he treballat, tot i que de manera poc sistemàtica, amb fonts
orals a l’ESO, demanant als alumnes que obtinguin informacions puntuals a través dels
pares i avis o proposant com a treball de vacances de Nadal una indagació de les
històries vitals de les famílies de l’alumnat (dues professores).
Comentari:
El resum i comentari global a les tres últimes preguntes, així com les propostes de
debat, han quedat recollides a la Memòria del treball (apartat 3.1).

Tornar a l’índex general
9

Tornar a l’index de l’ Annex A
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2.1. Experiències sobre fonts orals als instituts de Badalona
IES Badalona VII - Maria Ojuel Solsona (octubre de 2006)
El curs 200-2001 vaig tenir l’oportunitat d’entrar a participar en el projecte “Badalona,
un segle de ciutat: la immigració” en qualitat de professora/tutora de treballs de recerca
que incorporaven les fonts orals per a l’estudi de les migracions a Badalona.
Jo no tenia llavors massa experiència en el tema, però sí una bona disponibilitat en
relació al potencial del treball de les fonts orals a la Secundària. No feia gaire, l’editorial
Baula m’havia publicat el crèdit variable La Catalunya contemporània, on jo havia
incorporat una proposta de recerca basada en la memòria històrica de les dones durant la
II República, el franquisme i la transició democràtica. El crèdit variable es plantejava
llavors com un espai on era possible aplicar una metodologia més activa amb un
nombre normalment més reduït d’alumnat. Però sobretot el treball de recerca, pel que fa
al batxillerat, constituïa –i segueix constituint- el marc idoni per fer una experiència
d’aquesta envergadura justament pel seu caràcter de “no-assignatura” i la possibilitat de
moure’s lliurement fora del marc estrictament escolar. De fet, una de les línies de
recerca que oferíem al meu institut, l’IES Badalona VII, des del departament de
Ciències Socials, als alumnes de treball de recerca del batxillerat eren temàtiques que
incorporessin les fonts orals. Jo ja havia tutorat abans alguns treballs que de forma
complementària introduïen les fonts orals.
Diversos alumnes van participar en el projecte en cursos successius, enriquint el fons de
l’Arxiu de la Ciutat de Badalona. Per alguns alumnes, la participació al projecte va
significar reforçar els llaços de relació intergeneracional, donat que havien entrevistat
familiars; per a altres, encetar sentiments de pertinença al barri, a la ciutat o a la cultura
d’origen de la família. Per a tots, va suposar desenvolupar sentiments d’empatia, de
“posar-se en el lloc de”, que el professorat d’història intentem crear entre el nostre
alumnat però que sovint no ho acabem d’aconseguir en l’estricte marc acadèmic. Per
alguns va ser una manera de reflexionar sobre la pràctica de l’historiador, sobre com
s’escriu la història i qui l’escriu i sobre la pròpia noció d’objectivitat històrica.
Un cop acabat el projecte, l’Emili ens va proposar al Francesc Arrey i a mi de participar
en l’elaboració d’un dossier didàctic, partint dels “retalls de vida” fruit de les entrevistes
que havien fet els diferents participants, però amb voluntat “universal” ja que, en
definitiva, una de les conclusions del treball és l’evident paral·lelisme que existeix entre
les situacions que han viscuts els emigrants independentment del moment, origen i
destinació. L’experiència, que va veure la llum l’any 2004, va ser igualment
enriquidora.
Posteriorment, m’he atrevit a introduir de forma puntual les fonts orals a l’ESO amb
resultats positius i de vegades sorprenents i, per suposat, he seguit tutorant treballs de
recerca que incorporaven fonts orals com a part fonamental o complementària de la
recerca. També he usat les fonts orals per refer la història del propi institut, una
experiència que vaig presentar a les Jornades d’Intercanvi Pedagògic de l’any 2005.
Per acabar, crec que la sensibilitat per introduir el treball amb fonts orals entre els
docents de Geografia i Història ha augmentat en els darrers anys, paral·lelament a
l’augment de l’interès social i institucional sobre la memòria històrica. Actualment
existeixen diversos grups d’innovació educativa que usen les fonts orals de forma
sistemàtica i no únicament puntual. No és només una aposta metodològica, sinó que
també s’ha vist la seva incidència en l’àmbit de valors ciutadans com el diàleg
intergeneracional, que s’ha incorporat en plans d’entorn i en experiències
d’aprenentatge-servei. Esperem, finalment, que quedi ben explicitat en els nous
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currículums de la futura llei d’educació
IES Enric Borràs - Francesc Arrey Oliver (5 d’octubre de 2006)
Experiència en docència 26 anys. A diferents nivells educatius primària, secundària,
adults i formació de professorat (Plans de Formació del professorat, escoles d’estiu, …).
He intentat en les classes emprar sempre que ha estat possible la pràctica i la reflexió
per arribar a construir el coneixement.
Les fonts orals les vaig començar a utilitzar a partir de l’any 2000 i dins el projecte que
s’inicià a Badalona de recopilació de testimonis per l’elaboració de la Història de la
Badalona del segle XX. La participació en aquesta experiència la valoro molt
positivament per a mi personalment, però principalment per a l’alumnat de l’institut que
en va estar protagonista. Va permetre a l’alumnat conèixer l’existència i el contingut de
l’arxiu històric dins el Museu de Badalona, la trobada amb altres companys/es d’altres
instituts, la relació i el treball conjunt amb professorat de diferents instituts i amb altres
professionals, historiadors del Museu. Però el que els va enriquir emocionalment va
estar entrar en contacte amb gent gran que els explicava llurs vivències sovint amb una
il·lusió i força que, de segur, trencava la distància generacional entre ells.
L’alumnat va poder participar en la construcció de la història de Badalona, mitjançant
l’aprenentatge d’un mètode rigorós, contrastat i diferent del que estaven acostumats, els
va obrir noves perspectives per a la recerca de la informació, així com destresa en
moure’s per terrenys per ells fins llavors desconeguts. Els va fer sentir-se partícips de la
ciutat, la van sentir més seva, massa sovint poden haver-se sentit del barri de la Salut,
però poc badalonins, ...
Actualment segueixo aplicant el recurs de les fonts orals en els treballs de recerca de
Batxillerat. Intento apropar l’alumnat a aquesta experiència a l’hora de la recerca
d’informació de les diferents temàtiques. Fent més vius els treballs, per apropar-los a
professionals o persones que els poden enriquir amb el seu coneixement o experiència.
A nivell de 4at i per a la Història del segle XX, l’alumnat empra les fonts orals per
recollir experiències de temàtiques concretes que aporten els seus familiars o persones
grans sobre l’escola, els jocs, el treball,... A primer cicle d’ESO altre professorat de
l’IES Enric Borràs ha estat treballant amb la història de la família.
Dificultats que ens trobem. La programació massa extensa dificulta sovint emprar
mètodes més actius i participatius que requereixen molt de temps de preparació,
execució i anàlisi posterior. La dificultat a voltes de trobar una motivació i/o estímul per
engrescar l’alumnat en experiències que també els obliga a invertir-hi més temps i a fer
un aprenentatge específic de la tècnica. No sempre hem estat prou rigorosos a l’hora
d’arxivar els enregistraments.
Una proposta d’activitats pautada, amb materials preparats pels diferents nivells d’ESO,
podrien ser d’utilitat per incloure de manera sistemàtica aquest recurs de les fonts orals
en el currículum de CC.SS.
L’alumnat que ha emprat les fonts orals els ha agradat i, malgrat les reticències inicials,
han aprofitat l’experiència educativa formativa que els ha proporcionat i com a
vivència personal.
Recordo amb molta satisfacció el treball conjunt que es va realitzar a Badalona en el
projecte citat anteriorment, sobretot la participació de l’alumnat en aquelles reunions
conjuntes en què explicaven com els anava el treball, les dificultats que es trobaven en
la realització i posterior transcripció de les entrevistes,... De segur que en guarden un
bon record i els va estar una experiència molt enriquidora en llur formació.
A l’administració educativa demanaria el reconeixement per als professionals que
inverteixen temps, il·lusió i dedicació en el quefer diari. També mitjans i col·laboració
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per a experiències de treballs i projectes que comparteixen professionals implicats en
educació, per tal d’obrir els centres educatius a la ciutat i a l’entorn.
IES Barres i Ones. Neus González i Estellé (15 de març de 2007).
Quan l’Emili Ferrando em va proposar fer una entrevista al meu pare amb la finalitat de
formar part d’un treball sobre la immigració a Badalona, vaig pensar que seria “bufar i
fer ampolles”. Jo em creia coneixedora de la història familiar i personal d’ell, de la seva
arribada amb sis anys com a immigrant a Badalona des d’un petit poble de Màlaga, del
context històric en el que va viure, de la dificultosa integració en una realitat diferent...,
és a dir, les seves vivències les havia sentit explicar moltes vegades als avis o a ell
mateix, però endinsar-me en el món de l’entrevista com a tècnica per a un projecte
d’investigació històrica, va resultar ser ben bé una altra cosa.
Si haig de posar adjectius al que va resultar ser l’experiència, ompliria aquest full, però
sobretot haig de dir que, a més d’apassionant, va ser molt enriquidora tant per al meu
pare com per a mi. Davant la gravadora, amb la seriositat que requeria l’entrevista, amb
la seva proximitat, la calidesa de les seves paraules i/o els seus silencis, em vaig sentir
més a prop d’aquelles vivències i d’aquella persona que formava part d’un moment
històric compartit per tants altres personatges anònims. Però sobretot, em va agradar
posar-me en el context d’un treball d’investigació històrica, perquè en el seu relat hi
havia fets que no es poden oblidar ni ignorar. La lenta transcripció de la cinta, on havia
de respectar amb la màxima fidelitat les seves paraules, va ser un aprenentatge sobre la
tasca de l’historiador; resultant ser una experiència molt grata, tenint en compte que
l’objecte d’estudi era, en definitiva, la meva pròpia història i la font eren els records i
relats del meu pare.
Josep Fontana ens diu que “l’historiador es distingeix pel fet que només a ell
l’incumbeixen totes les dimensions de l’home i tots els ritmes del temps: l’evolució
secular i la successió dels esdeveniments quotidians, la lluita per la subsistència i les
aspiracions col·lectives”. Per això, tot i la meva minsa participació, aquest treball m’ha
fet valorar la importància que mereixen aquestes dimensions més “quotidianes i de
subsistència” i que es transmeten mitjançant les fonts orals. La memòria d’aquestes
persones senzilles amb les seves vivències formen part de la memòria històrica
col·lectiva.
Quan van tornar a demanar la meva col·laboració per a un altre projecte que es duia a
terme a la ciutat sobre la II República, malgrat les circumstàncies personals i el poc
temps que disposava, vaig tornar a engrescar-me, menys del que hagués volgut, però
suficient per apreciar que les entrevistes a terceres persones, en aquest cas veïns del
barri, era encara més gratificant. La qualitat humana dels avis entrevistats em va
emocionar, i a ells, els va fer sentir veritables protagonistes de la història de Badalona.
Amb aquestes línies vull agrair a l’Emili Ferrando que m’hagi encoratjat a participar
(sóc un petit gra de sorra) en aquest món tan engrescador de les fonts orals com a eina
de treball per a l’investigació històrica.
IES Barres i Ones. Andreu Muñoz Andreu (1-4-2007)
El curs 2004-2005 vaig proposar –proposta obligatòria- als alumnes de 3r d’ESO de
l’IES Barres i Ones (Llefià, Badalona) fer una petita recerca partint de fonts orals. Es
tractava de fer una entrevista a alguna persona que hagués viscut l’experiència de
l’emigració. Els objectius del treball eren, en primer lloc, obligar els alumnes a escoltar
experiències personals, individuals, del fet migratori que el fessin ser més sensibles a
una realitat de la qual tenen una percepció molt determinada per l’ambient social on
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viuen (barris amb molta emigració estrangera recent, però formats per persones –els
pares i avis dels alumnes- que van arribar a Badalona en el procés migratori dels anys
seixanta). Un segon objectiu era que es comencessin a familiaritzar en l’ús rigorós de
les fonts primàries.
Pel coneixement que tenim els professors del centre de l’escassa motivació de molts
dels nostres alumnes per les propostes que surten del marc tradicional de les classes, em
vaig proposar dedicar un gran esforç a explicar com s’havia de fer aquesta feina, quines
pautes de treball calia seguir, de quina manera es podia triar la persona que havien
d’entrevistar, com es podia preparar l’entrevista, quines preguntes es podien fer, quina
havia de ser l’actitud dels entrevistadors, quins problemes es podrien trobar. Vaig
preparar unes fitxes molt senzilles que resumien tots aquests aspectes i vaig dedicar un
parell de classes –senceres- a aclarir tots els possibles dubtes. També vaig imposar
algunes pautes temporals que marquessin el ritme de realització de la feina, de manera
que no es despistessin o es poguessin oblidar. Vaig dedicar bones estones de classe a
plantejar la feina, moltes estones a motivar –“aquest treball és molt important, podeu
aprendre moltes coses, estic segur que sou capaços de fer-ho molt bé, al nostre centre
s’han fet molts treballs d’aquesta mena i el resultat ha estat excel·lent...”-. De tot el
treball que vaig fer crec que aquesta part de motivació i d’implicació personal en el
projecte és la que va ajudar més a l’èxit de l’activitat.
Gairebé tots els alumnes del meu grup-classe van gravar, van transcriure l’entrevista i
van emplenar les fitxes (fitxa biogràfica de l’entrevista, fitxa tècnica de l’entrevista,
permís d’utilització del material gravat i cessió al Museu de Badalona). Van lliurar tots
aquest materials i vaig intentar avaluar la feina tenint en compte l’èmfasi en els aspectes
metodològics que s’havien prioritzat en el plantejament del treball.
Encara que estic prou satisfet del treball dels alumnes i del grau d’assoliment del rigor
metodològic en la seva realització, penso que és molt difícil que els adolescents dels
nostres barris modifiquin de forma significativa la seva percepció personal del fet
migratori. En la majoria de casos la comprensió que es pot arribar a tenir envers la
situació de persones conegudes (companys emigrants, l’emigrant que han entrevistat)
difícilment es trasllada a la situació social més generalitzada (el barri, la ciutat,
Catalunya o Espanya).
En aquest sentit les fonts orals ens poden ajudar a millorar aquesta capacitat de ser
sensibles, ens poden obligar a apropar-nos, a parlar, a conèixer l’experiència de l’altre.
Estic convençut que la nostra societat i els nostres alumnes necessiten d’altres
metodologies de treball escolar, d’altres experiències vitals, d’altres mitjans de
comunicació més crítics, d’altres partits polítics que no vulguin guanyar vots amb
discursos de la por, d’altres persones que tinguin confiança en la possibilitat d’una altra
manera de viure al nostre món.
Tornar a l’índex general
9

Tornar a l’index de l’ Annex A
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IES Barres i Ones. Emili Ferrando Puig
COMUNICACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA SOBRE EL TREBALL DE LA
IMMIGRACIÓ A BADALONA EN EL SEGLE XX. Activitat: “Formació
Projectes d’innovació. Programa de ciutadania: Fonts orals” (Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa, Barcelona, 27 d’octubre de 2005).

Introducció
Els projectes de història oral o, millor dit, els projectes de recerca històrica basats
principalment en fonts orals, com qualsevol altre projecte, es poden fer a nivell
individual i també a nivell col·lectiu. Les passes a donar (seguint el mètode científic)
són les mateixes en els dos casos però el desenvolupament d’un projecte col·lectiu té
una major complexitat perquè en ell actuen més actors (persones, grups i institucions)
que s’han de dinamitzar i coordinar. Això exigeix una bona dosis de motivació,
d’esperit unitari, de paciència, de perseverança,...
Crec que les fonts orals fan realitat allò que en teoria diuen molts historiadors actuals
“que la història la fem entre tots” però que no sé amb seguretat si després ho porten a la
pràctica. En el cas del treball sobre la immigració a Badalona en el segle XX han
participat unes 300 persones entre entrevistadors, entrevistats, col·laboradors,
historiadors i membres d’institucions a més d’un bon grapat d’entitats cíviques, socials i
culturals de la ciutat: Instituts, Departaments de Ciències Socials, Arxiu de la ciutat,
Museu, Departaments de Cultura, d’Ensenyament i d’Alcaldia, Centres Cívics,
Associacions de Veïns, Llars d’ancians, Ateneus, Mitjans de Comunicació, Facultat
Ciències de la Comunicació,... Coneixeu molts llibres en els quals hagin participat en la
seva elaboració tanta gent?
Un treball col·lectiu lligat a la ciutat, a més de fer créixer en coneixements i
procediments, desperta l’esperit associatiu del que tan mancats estem en l’actualitat, fa
ciutadans més conscients i participatius i desperta el desig d’implicar-se en la millora de
la ciutat a la que pertanyen (dimensió prepolítica). No cal dir que també per a l’institut
o per a l’escola suposa una moguda important que trenca motlles, els fa treballar amb
més rigor, els posa en relació amb professors, historiadors i alumnes d’altres instituts,
els obre noves perspectives, els connecta amb més profunditat amb el seu entorn i els
omple d’autoestima.
Realització i desenvolupament de la recerca
1.- Origen i disseny del treball
- La iniciativa parteix de l’ Ajuntament de Badalona, departaments d’Alcaldia, Cultura
i Educació. El Programa de govern per al període 200-03 contemplava el següent
objectiu: “Recuperar la memòria històrica de Badalona del segle XX i dels seus barris a
través de professorat expert i de la participació ciutadana”.
- Tres objectius nuclears: reconèixer el protagonisme de la població immigrada en la
construcció de la ciutat, fomentar la cohesió social i reforçar la identitat col·lectiva.
- Motiu i explicació: la forta immigració dels anys seixanta –igual que va passar en
altres ciutats de Catalunya- va crear dues Badalones: “la Badalona de tota la vida” (la
del centre) i la dels nouvinguts ubicada en la perifèria (la dels barris). Les lluites socials
dels setanta i vuitanta per millorar els barris van acostar les dues Badalones però no es
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va arribar a una consciència ciutadana plenament compartida (“Sóc de Llefià”. “Profe,
el diumenge vaig anar a Badalona”). La integració no es va fer del tot bé. Farem el
mateix amb la nova immigració actual?
- Primer contacte personal: L’Ajuntament el juliol de 2000 em convoca a una reunió al
Museu. Acabava de publicar La dona a Badalona. Cent anys de protagonisme invisible,
fet amb fonts orals. Em presenten la idea del projecte escrit en un full. Estàs d’acord?
Vols difondre el projecte en els instituts? Vols coordinar l’acció de professors i
alumnes? Vols formar part de la Comissió Científica? Vols fer una proposta de
planificació?
2.-Organigrama inicial
- Comissió Cívica. Formada per membres dels departaments d’Alcaldia, Educació i
Cultura, els tres historiadors de la Comissió Científica i un representant dels Centres
Cívics. Funció: disseny global, seguiment i recolzament logístic.
- Comissió Científica. Formada per tres historiadors: Joan Villarroya, Montserrat
Carreras i Emili Ferrando. Funcions: elabora el calendari, fomenta la participació,
proporciona coneixements, tècniques i materials, coordina el treball de camp i el revisa,
elabora les publicacions finals. Treball feixuc.
- Grup de Recerca. Format per professors, alumnes i col·laboradors. Funcions: treball de
camp, realitzar entrevistes, recollir altra documentació, etc.
L’entitat que acull i que centralitza els mitjans, les tasques formatives, la revisió, la
recollida de material, etc. és el Museu i Arxiu de la Ciutat. Francesca Garcia (Directora
del Museu) i Montserrat Carreras (Responsable de l’Arxiu), peces fonamentals.
Abans de començar el curs (setembre) la Comissió Científica es posa a treballar:
Planificació del treball. Concreció del projecte. Petició de materials per a lliurar als
grups participants (bibliografia sobre Badalona i sobre metodologia de les fonts orals,
gravadores i cintes). Calendari: Dos anys de treball de camp (curs 2000-01 i 2001-02)
adaptats al ritme dels treballs de recerca de Batxillerat. El curs 2003 se’l reserva la
Comissió Científica per catalogar les Fonts Orals recollides, interpretar-les i elaborar
les publicacions corresponents.
3- Fase de difusió del projecte, de concreció dels grups participants i de formació
dels alumnes i col·laboradors
Iniciat el curs (octubre) es fa una presentació oberta del projecte a la ciutat (Museu) i
també als instituts. Visites a la direcció i als professors de socials de Batxillerat dels
diferents instituts. Lliurament del projecte i de la programació i crida a la participació.
Responen positivament quatre instituts: Júlia Minguell (Begoña del Hoyo), Barres i
Ones (Emili Ferrando), Badalona VII (Maria Ojuel) i La Pineda (Luis Arguedas).
Quatre professors de ciències socials i dotze alumnes de Batxillerat en total. També els
20 alumnes de quart d’ESO de la meva classe col·laboren amb una entrevista cadascú
(avancem el tema de les migracions). En el cas del Barres i Ones presentem el projecte a
la Direcció del centre, al Departament de Ciències Socials, al Claustre i als alumnes
implicats. El fan seu.
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Juntament amb el projecte presentem un dossier especial sobre l’emigració a Badalona i
sobre com la tècnica i metodologia de l’entrevista. Els alumnes assumeixen els
objectius del projecte i els interrogants que es plantegen que acaben sent formulats
com a propostes per a investigar (hipòtesis) i que donen origen a les deu preguntes
bàsiques del qüestionari. Ells participen en la seva discussió i aporten idees per a la seva
redacció definitiva. Les preguntes bàsiques del qüestionari ens diuen què volem saber i
ens permeten estructurar el treball per apartats: com era el poble d’origen?, per què van
emigrar?, com va ser el viatge i quins sentiments tenien?, com va ser l’arribada i la
primera acollida?, com era l’habitatge i el barri on vivien?, en quines condicions
laborals treballaven?, van participar en alguna lluita veïnal o laboral?, se senten
ciutadans de Catalunya?, com veuen els nous immigrants d’avui?. Els treballs de
recerca de batxillerat que oferta el Departament de Ciències Socials tracten aspectes
diversos del franquisme però tots ells estan en relació amb el projecte de ciutat i han de
tractar el tema de la immigració (els entrevistats han de ser immigrants). La direcció
ofereix recolzament logístic: material, gravadores, fotocòpies, telèfon, etc. A aquest fet
li vaig donar molta importància: la recerca iniciada amb fonts orals deixava de ser una
“mania” meva.
Primeres reunions al Museu per tal de formar i cohesionar el grup. Coneixença dels
alumnes i professors (els alumnes surten del marc del seu institut), xerrada sobre fonts
orals i lliurament de la bibliografia preparada (Història Oral, llibre Pilar Gómez, llibre
La Dona a Badalona, cent anys de protagonisme invisible, dossier didàctic sobre fonts
orals, Història de Badalona, Joan Villarroya). Acordem el tipus d’entrevista: història de
vida. Discussió sobre el qüestionari (assumir les preguntes bàsiques i veure el ventall de
preguntes complementàries i de concreció). Els alumnes de l’IES Barres i Ones anaven
avançats en el tema. Van fer de capdavanters.
Cerca de fonts, és a dir, dels entrevistats. Perfil. Criteris (homes-dones, diferents barris,
diferents professions,...) Mostra plural. Dificultats, ajuda, confecció de llistes de
possibles persones a entrevistar (familiars, coneguts, Ateneu Sant Roc, Llars d’ancians,
Centre Cívics,... Primeres trucades telefòniques i/o visites personals. Alguns no tenen
alè per trucar, se’ls ha d’ajudar. Formalització de la fitxa biogràfica, personalització del
qüestionari en funció de les característiques l’entrevistat i del tema concret del seu
treball, etc. Preparació de les gravadores, proves, etc. Discussió sobre si és millor
gravar-les en cassette o en vídeo. Discussió sobre el lloc millor per fer les entrevistes.
Els mitjans de comunicació de la ciutat publiquen diferents articles sobre el tema. Li
donen “oficialitat” al treball. La corresponsal del diari El Punt ve a l’escola a entrevistar
els alumnes. També són cridats a Ràdio Ciutat Badalona per explicar els seus projectes.
Protagonisme.
4.- Realització de les entrevistes i revisió col·lectiu del treball
- Curs 2000-2001.
Comencen a fer les entrevistes a veïns, familiars,... Problemes. Dificultats. Algun
abandonament (comprensió). Totes les entrevistes es fan des de la llibertat. A ningú se
l’obliga. Estratègies: canviar examen per entrevista, tractar-lo com exercici d’ampliació
per millorar nota,... Sessions de seguiment del grup en el Museu (cada mes i mig)
dirigides per la Comissió Científica. Tasca de recolzament i d’orientació en la
realització (entrada, tipus de preguntes, revisar el qüestionari personalitzat, la sintonia
aconseguida amb l’entrevistat, revisar la qualitat d’audició de la cinta, com resoldre els
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problemes de la transcripció literal, com datar altres fonts que es recullen, com redactar
la fitxa tècnica,...). Experiència inoblidable. Extracció de conclusions i comentari dels
resultats i de l’experiència tinguda a classe. Aprenentatge de continguts i de
procediments. Els de Batxillerat accentuen l’aspecte de la crítica a les fonts i la
interpretació necessàries per elaborar el seu treball. Satisfacció personal d’haver superat
entrebancs.
El curs acaba amb 58 històries de vida recollides (30 de batxillerat i 18 d’ESO) que són
dipositades a l’Arxiu de la Ciutat. Lliuren: cintes, transcripcions literals, fitxes
tècniques, cessions intel·lectuals i treballs de recerca (els de batxillerat). Descobriment i
valoració de l’Arxiu. Reflexió sobre la qualitat de les cintes i de les entrevistes per a
merèixer ser guardades a l’Arxiu. Altres historiadors dipositen també les seves fonts
orals a l’Arxiu (entrevistes llibre Dona a Badalona). La secció de fonts orals de l’Arxiu
pren més entitat perquè tenia algunes “fonts sonores” però poques “fonts orals”. La
major part d’aquests treballs van ser exposats pels propis alumnes a les Jornades
Científiques de Badalona i varen despertar una gran expectació. En algun cas van servir
també per fer xerrades sobre l’emigració actual en els centres socials del barri (Jesús
Garcia).
- Curs 2001-02.
Tornem a reproduir el calendari de l’any anterior perquè són alumnes nous: presentació
del projecte, formació, elecció d’entrevistats, discussió qüestionari, etc. Un nou institut
(l’IES Enric Borràs amb el professor Francesc Arrey) i altres professors s’incorporen
com a tutors de treballs: Joana Ferrer de IES Júlia Minguell; Cristina Rodon de l’IES
La Pineda; Maria Teresa Santiago, Andreu Muñoz, Toni de la Rosa, Jordi Pujol de
l’IES Barres i Ones. Set nous alumnes de Batxillerat participen en el projecte i
realitzen un total de 16 entrevistes. Els alumnes de tercer i quart d’ESO de l’IES Barres
i Ones col·laboren també en el projecte realitzant una entrevista cadascú. Aporten 70
històries de vida. Moltes d’elles són entrevistes senzilles i curtes però d’un gran
contingut humà.
També s’incorporen nous col·laboradors: filòlegs (Lot), periodistes (Isaac), universitaris
(Jesús),... Se’ls encarrega la realització d’entrevistes a persones significades de l’àmbit
cultural, sindical i polític. Cal destacar que mentre els periodistes, per exemple, no
adjunten mai la fitxa tècnica –no tenen costum- els alumnes s’han acostumat a treballar
les fonts orals segons la metodologia exigida. Hi ha moltes diferències entre
l’entrevista periodística i l’entrevista d’un historiador (gravació?, projecte?, fitxa
tècnica?, interpretació?, arxiu?,...). Sembla ser que els periodistes el que fan són fonts
sonores però poques vegades fonts orals. En total queden recollides 150 històries de
vida.
Jordi Albaladejo queda encarregat de catalogar les entrevistes. Tres professors dels
implicats (Francesc Arrey, Maria Ojuel i jo mateix) comencem a final de curs a elaborar
un material didàctic amb cites de les entrevistes ja recollides.
A partir de les entrevistes els alumnes d’ESO treuen conclusions i milloren el seu
coneixement sobre les migracions dels anys seixanta. Els alumnes de Batxillerat les
aborden amb més profunditat perquè són la base per al seu treball de recerca. No
solament creixen en coneixements i en procediments sinó també en valors. La seva
actitud davant els nouvinguts, plena de recels, canvia substancialment quan
“descobreixen” que els seus pares i avis també han estat emigrants. Si ells van haver
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d’emigrar, per què no ho poden fer els actuals, si les circumstàncies són semblants?
Durant el curs van continuar les reunions de seguiment al Museu cada mes i mig
dirigides per la Comissió Científica. El Museu aporta noves gravadores que faciliten la
realització de les entrevistes. Abans tot això creava molts neguits perquè no hi havia
suficients mitjans. Us imagineu l’enrenou que suposa 70 alumnes fent entrevistes amb
solament quatre o cinc gravadores? El Departament de Socials de l’IES Barres i Ones
semblava una casa de bojos. Mai havia vist tant dinamisme. Tot era molt maco però
també molt esgotador.
Els alumnes són cridats de nou a un programa de Ràdio Ciutat Badalona per explicar
l’experiència i els mitjans de comunicació continuen fent un seguiment del treball
anunciant les futures publicacions. El curs acaba com l’anterior amb el lliurament de tot
el material recollit (entrevistes, cintes, etc.). També es recuperen altres tipus de
documents (escrits, fotografies, audiovisuals,...) A destacar el vídeo sobre el barri de la
Salut de l’any 1957 que porta per títol Quaranta anys fent camí, on es veu perfectament
el barraquisme existent (complementarietat de fons) en aquell moment. L’última sessió
acaba amb una petita festa de comiat al Museu. Els alumnes i professors vam ser
entrevistats per TVB i posteriorment vam anar a COM-RADIO. Hem mantingut fins el
final el tarannà comunitari i l’esperit associatiu que li vam voler donar des d’un principi
a tot el treball. El Museu ha estat la nostra casa durant tot aquest temps. Donava gust
veure com els alumnes es movien en ell amb naturalitat i, fins i tot, amb familiaritat.
5.- Resultats finals
Els alumnes de Batxillerat de l’IES Barres i Ones abans de finalitzar el curs van fer,
amb la col·laboració de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (Carles
Bria) un audiovisual titulat Fonts Orals a l’Aula on narren la seva experiència com a
entrevistadors i col·laboradors del projecte. Va suposar un treball enorme. No teníem
experiència en el tema. Vam estar dos mesos els divendres per la tarda per fer-lo i
editar-lo. El vam donar per al Museu de la ciutat. La festa final per celebrar-lo va ser
també inoblidable. Vaig viure en primera persona fins a quin punt, sobretot els alumnes
de Batxillerat, van sentir el projecte com a seu. Per això proposo una pregunta per al
debat final: Pot exercir un jove estudiant d’historiador?
- Curs 2002-03.
La participació dels alumnes va continuar una vegada acabat el Batxillerat. Alguns van
seguir col·laborant en el projecte i ajudant al Museu amb alguna entrevista que faltava.
El vídeo fet pels alumnes el vam presentar a les Jornades sobre Didàctica amb Fonts
d’Arxius organitzades per l’ICE i la UB. També els propis alumnes van explicar la seva
experiència a les Jornades d’Intercanvi d’Experiències de Badalona davant dels mestres
de la ciutat després de visionar el vídeo. Algunes de les entrevistes es van publicar en
la col·lecció EPO sota el títol La immigració actual a Badalona.
Els tres mestres que ens vam comprometre a fer el material didàctic el van presentar i el
departament d’Educació i el Museu el van publicar posteriorment sota el títol Badalona,
un segle de ciutat. La immigració. Material didàctic de secundària. També va sortir el
material Fonts orals a l’Aula que recollia la metodologia utilitzada en el projecte.
Tirada curta, pensada per a la ciutat (escoles, biblioteques, centres cívics, etc.). Totes
aquestes publicacions van costar molts esforços. Queda per publicar-se el material
gruixut amb les aportacions de tots els entrevistats. La seva publicació ens està costant
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suors i maldecaps. La finalització del projecte va coincidir amb el canvi d’Ajuntament i
de direcció del Museu. La publicació de tot el material quedava en suspens. Han calgut
moltes gestions, moltes telefonades, moltes visites per tal de donar compliment als
objectius inicials. Si continuen sent tossuts crec que ho aconseguirem. (* Finalment el
treball amb el títol La immigració a Badalona durant el segle XX va ser publicat i
presentat al Museu de Badalona el maig de 2005).
En l’actualitat les fonts orals es practiquen amb una certa normalitat a diversos instituts
de Badalona. Des del departament de Ciències Socials de l’IES Barres i Ones es
proposen temes de tercer, quart d’ESO i Batxillerat per treballar-los amb fonts orals o
per fer alguna activitat d’història oral. La connexió amb l’Arxiu continua, les
entrevistes gravades cada curs es guardem i, una vegada revisades, les lliurem a l’Arxiu.
Les fonts creades estan sent utilitzades per altres estudiosos, per historiadors i pels
propis estudiants en els seus treballs de recerca.
En l’actualitat tenim una nova proposta de treball cívic que vol impulsar el departament
de Cultura de l’Ajuntament i per al qual intentarem també la participació dels alumnes
i professors. (* Finalment el treball, amb el títol Àlbum de la Memòria Compartida.
República i Guerra Civil a Badalona, ha estat publicat i presentat al Museu l’abril de
2007).
6.- Valoració de la recerca
Experiència ha tingut moltes dificultats i ha exigit molts esforços (no cal que ens
enganyem) però ha estat molt positiva: Els alumnes han col·laborat en un projecte de
ciutat i han crescut en consciència cívica, han treballat en equip, han practicat noves
metodologies de recerca per a ells desconegudes, han aconseguit més interès per la
història i han dialogat amb els seus familiars. Diàleg també amb veïns, gent gran, gent
d’altres països (Elena: - “Ara comprenc perquè porta el mocador al cap Sarfae”); s’han
obert a la comprensió d’altres cultures; han sabut dirigir entrevistes amb tota la
complexitat que suposa; les han transcrit amb fidelitat (sentit del rigor), han elaborat
fitxes biogràfiques i tècniques, han criticat i valorat les fonts que ells mateixos han creat
per a la història (això ja té un mèrit increïble), i han tret conclusions (és a dir, han
interpretat, han seguit les passes d’una metodologia científica), han superat problemes
i dificultats, han conegut més la seva ciutat i tenen una major comprensió dels
fenòmens migratoris passats i actuals. Han conegut altres professors, historiadors,
càrrecs municipals, Museu, Arxiu, mitjans de comunicació, centres cívics, ateneu de
Sant Roc,... Es pot demanar més?
Positiu també la realitat d’un grup de professors de diversos instituts implicats que han
entrat en relació amb les fonts orals i han fet una tasca d’acompanyament. Positiu el
treball conjunt en el departament i la implicació de la direcció. Positiva igualment la
col·laboració de les persones entrevistades que han fet donació de la seva història
personal (Lorena: - “profe, no sap què contenta està la meva àvia de formar part de la
història de Badalona”), la seva participació els ha acostat als joves, a l’escola, a la
ciutat. Somio que algun dia veuran com les fonts orals els torna la Història escrita amb
les seves pròpies paraules i valoraran et fet d’haver contribuït a escriure la història de la
seva ciutat. Segur que aquest fet els farà créixer en autoestima. La pràctica de les fonts
orals ens ha ajudat a tots plegats a créixer en humanitat. Darrera de cada història de
vida, per senzilla que paregui, hi ha una vida rica en experiència, en estimació, en
humanitat. La història la veus amb altres ulls, noves facetes apareixen, experimentes
com la història es democratitza i se fa més humana.
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No tot van ser flors i violes. Van haver moments delicats. No és fàcil conjugar i
cohesionar el treball dels alumnes de diversos instituts, o de diverses classes d’un
mateix institut. No és fàcil coordinar professors de diversos instituts ni treballar
conjuntament i coordinadament tres historiadors. Sempre algú s’ha d’avançar fent
propostes sinó les coses no tiren. No són fàcils les relacions amb les institucions. De
vegades no se’n recorden dels seus compromisos, actuen molt lentament i et
desesperen. S’ha de tenir un gran esperit unitari, molta paciència, constància, creure en
el que fas, confiar en les persones, has de comptar amb la duresa de la realitat i anar
superant els entrebancs de tot tipus que sempre es donen.
Per a mi és un plaer dir-vos que les fonts orals m’han ocupat moltes hores, m’han
donat molts maldecaps, però també moltes alegries. M’han permès conèixer gent
maquíssima que m’han ensenyat més que centenars de llibres i de conferències. M’han
ajudat també a tenir passió per la història i a intentar transmetre-la.

IES Barres i Ones. Emili Ferrando Puig
Valoració –des de la perspectiva de la comunicació- del projecte sobre “La
immigració a Badalona durant el segle XX” presentada a les Jornades
d’Intercanvi d’Experiències Pedagògiques de Badalona i Sant Adrià de Besòs el
4-9-2003 sota el títol “LES FONTS ORALS PER CONÈIXER LA BADALONA
DEL SEGLE XX”.
La comunicació d’avui és la continuació de la que vam realitzar a les Jornades de l’any
passat quan un grup d’alumnes de Batxillerat de l’IES Barres i Ones van explicar, a
partir de l’audiovisual Fonts orals a l’aula, per ells protagonitzat, la seva experiència
en relació amb les fonts orals en el context del treball sobre les migracions que
acabaven de realitzar. Es tracta, de forma resumida, d’un treball de recerca històrica
sobre la immigració durant el segle XX a Badalona, fet amb fonts orals, de forma
col·lectiva (més de 300 persones entre alumnes, professors, veïns i veïnes, historiadors,
col·laboradors, etc.) i amb el recolzament de l’Ajuntament i del Museu de la ciutat. En
el context d’aquestes Jornades que porten per títol “La comunicació i la comunitat
educativa” voldria aprofundir en la riquesa comunicativa que el treball de recerca i la
metodologia utilitzada ha significat per a tots els participants i per a la pròpia ciutat.
1.- Comunicació dels alumnes amb les persones entrevistades de la ciutat: pares,
mares, tiets, tietes, avis, àvies, veïns, immigrants actuals, professors, companys de
classe, persones anònimes, persones rellevants, homes, dones, joves, grans, de diferents
barris, de diferents professions,...
L’entrevista és fonamentalment un diàleg en el qual el protagonista és l’entrevistat.
Entre els dos s’estableix una relació intensa: l’entrevistat es buida, es confessa, explica
la seva vida. L’entrevistador escolta, acull, és “tot orelles”, interpel·la, pregunta,... És
un acte comunicatiu per excel·lència. Així ho reconeixen els propis entrevistadors i
entrevistats:
Joan: - “mai havia parlat una hora i quart amb la meva mare perquè jo, amb ma mare,
fins ara, “hola i adéu” i avant”.
Xavi: - “profe, mai havia parlat tan a gust amb el meu pare com amb motiu de
l’entrevista que li vaig fer”.
Noemí: - “gràcies per ajudar-me a fer l’entrevista a la meva àvia, ara ha mort i amb la
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cinta tindré un record extraordinari d’ella”.
Lorena: - “No sap profe què contenta està la meva àvia per haver contribuït amb el seu
testimoni a l’estudi de la història de Badalona”.
Vicent i Milagros: - “Què bé ens ho hem passat aquesta tarda amb l’entrevista, hem fet
un repàs a tota la nostra vida“.
L’entrevista fa créixer en autoestima a l’entrevistat perquè suposa una reflexió sobre
la seva vida feta en veu alta amb una dimensió d’utilitat per a la història i la ciutat a la
que pertany al reconèixer la seva aportació específica en la seva construcció. Als
entrevistats els fa créixer en coneixements (els posa en contacte amb altres formes de
vida, amb altres savieses, amb altres temps) i en valors (els crea consciència
d’agraïment al comprovar el que costen d’aconseguir les coses, al comprovar com
s’han sacrificat els seus avantpassats. Igualment els fa ser més comprensius amb altres
cultures i costums: “Ara ja comprenc perquè porta el vel”, deia l’Elena després
d’entrevistar Sarafae, alumna marroquina, per al seu treball de recerca sobre la
immigració del Nord d’Àfrica. També recordo amb gran satisfacció com en unes
classes on hi havia alumnes amb actituds i expressions
racistes i xenòfobes vam
poder comprovar que, després de fetes les entrevistes, la visió que tenien dels
immigrants actuals havia canviat substancialment. Havien “descobert” que els seus
pares també havien emigrat. Les fonts orals permeten fer amics, superar la por a l’altre,
trencar l’aïllament, entrar en la vida de persones grans, de persones d’altres cultures,...
ens fa ser oberts de ment, receptius, acollidors, comprensius.
2.- Comunicació dels alumnes amb altres professors, alumnes i historiadors:
Els alumnes, al llarg del treball de recerca, han entrat en comunicació amb professors i
historiadors de fora de l’àmbit escolar. En contacte amb ells han après nous
coneixements sobre la història de la ciutat, han conegut la teoria i la pràctica de les
fonts orals, han aprofundit en el fenomen de l’emigració, han compartit a classe
l’experiència de la seva entrevista i han posat en comú les conclusions descobertes
sobre el tema migratori. Han realitzat igualment sessions de seguiment sobre la pràctica
de les fonts orals amb alumnes d’altres instituts, han compartir festes de finalització del
treball realitzat (Museu, Barres i Ones,...) i han conversat en el si de les seves famílies
sobre la tasca que portaven a terme.
3.- Comunicació dels alumnes amb les institucions:
Els alumnes han tingut experiències comunicatives per a ells noves i gratificants que
han realitzat sense massa problemes: el contacte amb els mitjans de comunicació de
Badalona: El Punt (diversos articles), El Mercat, Radio i televisió local, Ona Catalana,
El País. Han comunicat la seva experiència a les Jornades Científiques de Badalona i en
aquestes pròpies Jornades l’any passat. Han participat en xerrades i en taules rodones
sobre les migracions actuals (Llefià), alguns han presentat els seus treballs sobre les
migracions actuals a Badalona a premis i certàmens, han contribuït, amb la col·laboració
de la Universitat Ramon Llull, a la realització d’un audiovisual que ha estat presentat
en Congressos i Jornades. A reeixir el fet d’entrar en relació amb l’AHCB, no solament
com a usuaris sinó com a creadors i impulsors de la Secció de Fonts Orals del Museu
que permetrà la consulta de les fonts per ells creades. En la seva tasca de recerca han
entrat en contacte amb els responsables del Museu, de l’Arxiu i amb autoritats
polítiques municipals. Aquestes relacions els ha donat autoestima i capacitat per
afrontar nous reptes.
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4.- Comunicació entre professors:
El treball de recerca ha unit i comunicat no solament alumnes sinó també professors de
diferents instituts (Barres i Ones, Júlia Minguell, Badalona VII, La Pineda i l’Enric
Borràs). Ha estat un treball col·lectiu la coordinació del qual ha suposat convicció
personal, constància i un gran esforç. Cal valorar al mateix temps la funció dels
Departaments. Era important fer veure que el treball no era una qüestió personal ni flor
d’un sol dia, sinó que rebia el recolzament de tot el departament de ciències socials i
també de la direcció de l’institut. Fins i tot en el meu institut hi va haver coordinació
entre el departament de socials i una professora del departament de llengua per analitzar
la qüestió del llenguatge. Igualment vam entrar en comunicació amb el grup “Les Fonts
Orals a l’Aula: migracions d’abans i d’ara” de Barcelona (*actualment HISTORAULA)
i vam assistir durant un temps a les seves reunions i a les Jornades que van realitzar
sobre Fonts Orals.
5.- Comunicació amb la ciutadania a partir de les publicacions previstes:
Les publicacions, que desitgem no tardin a veure la llum, es poden convertir en unes
bones eines comunicatives per tal d’ajudar a crear identitat col·lectiva i a vertebrar la
ciutat. En síntesi són: un llibre sobre les migracions a Badalona en el segle XX, un
material didàctic per a les escoles i instituts, un material didàctic sobre la teoria i la
pràctica de les Fonts Orals i un vídeo sobre el mateix tema.
6.- Conclusió: El projecte de recerca sobre les migracions a Badalona realitzat amb
fonts orals ha facilitat la comunicació dels alumnes entre ells, amb els professors, amb
els familiars, veïns, institucions socials, culturals i polítiques, mitjans de comunicació,
universitat, associacions de veïns,... Ha potenciat igualment la relació entre escoles,
instituts i professors i historiadors locals. Ha donat a conèixer el fenomen migratori
passat i actual. Estic convençut que la pràctica de les fonts orals ( i no és retòrica!)
canvia la vida de qui les practica perquè tenen un gran potencial comunicatiu i
humanitzador. És una altra forma d’estudiar la història que pren la gent propera, la gent
senzilla, la gent marginada i les converteix en protagonistes de la història al mostrar la
riquesa de la seva vida, de la seva experiència i del seu llenguatge. Totes les vides són
importants i irrepetibles. L’única cosa que tenim és la nostra pròpia vida, la nostra
identitat, la nostra llibertat. Aquesta identitat es configura a partir del diàleg. És a partir
de la comunicació amb els altres que aprenem, ens projectem i creixem com a persones.
Les fonts orals són veritables eines humanitzadores
La valoració global de les aportacions del professorat amb experiència en les fonts
orals queda recollit a la Memòria del projecte (apartat 3.1.).

Tornar a l’índex general
9

Tornar a l’index de l’ Annex A
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2.- Valoració alumnes
2.1.- Conclusions de l’enquesta sobre la utilització de les fonts orals en
l’aprenentatge de la història que s’ha fet arribar a 25 alumnes de l’IES
Barres i Ones de Badalona.
* Posa una X on correspongui o bé contesta la pregunta formulada.
Pregunta 1. Com valores la teva experiència amb fonts orals en l’aprenentatge de
la història?
( 11 ) Molt positiva
( 12 ) Positiva
( 2 ) Indiferent
( 0 ) Negativa
( 0 ) Molt negativa.
Com valores la teva experiència amb fonts orals en l'aprenentatge de la
història?
14
Alumnes IES Barres i Ones

12
12

11

10
8
6
4
2
2
0

0

Negativa

Molt negativa

0
Molt positiva

Positiva

Indiferent

Comentari:
Tots els alumnes, menys dos que es consideren “indeferents”, la valoren positiva o
molt positiva. Cap la valora negativa. Això queda confirmat per la nota numérica
valorativa de la següent pregunta que ens permet precisar més el sentit de “positiva” o
“molt positiva”. La nota mitjana és 7’5.
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Pregunta 2. Si l’haguessis de qualificar de 0 a 10, quina nota li posaries?
9 - 7- 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 - 6 - 7 - 8 - 9 - 7 - 8 - 9 - 8 - 5 - 8 - 8 - 7 - 7 - 6 - 8 - 9 -10.
Mitjana (189 : 25 = 7’5)
Quina nota li posaries?

Alumnes IES Barres i Ones

12
10
10
8

7

6
4
4
2
2

1
0

0

0

0

1

2

3

4

1

0
5

6

7

8

9

Qualificació

Comentari:
Les qualificacions més altes corresponen, per regla general, als nivells educatius
superiors (Batxillerat), la qual cosa vol dir que, quan més les practiquen, més les
valoren.
Pregunta 3. Quin tipus d’entrevista vas realitzar?
( 6 ) Temàtica.
( 22 ) Història de vida
( 0 ) Altres:
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10

Quin tipus d'entrevista vas realitzar?
25
Alumnes IES Barres i Ones

22
20

15

10
6
5
0
0
Temàtica

Història de vida

Altres

Comentari:
La història de vida és el format més utilitzat d’entrevista (22). Cinc alumnes la fan
compatible amb la temàtica. Els avantatges de la història de vida sobre la temàtica són
evidents perquè aquella ens permet visualitzar tota una vida humana en la seva evolució
i globalitat.
Pregunta 4. Temes.
- Quins temes vas investigar?
. El primer treball on vaig fer ús de les fonts orals va ser al treball de recerca. El vaig fer
sobre “el poble gitano a Badalona”, i vaig recollir informació sobre la seva
convivència amb altres cultures dins la ciutat, la situació de la dona, el seu nivell
d’instrucció... L’altre treball que vaig fer va ser una història de vida, on vaig treure
informació sobre “com era la vida durant el franquisme”.
. La immigració d’Andalusia cap a Catalunya.
. Immigració. Franquisme.
. Vivència de la immigració en els anys seixanta.
. Immigració. Guerra Civil.
. Immigració cap a Catalunya. El franquisme.
. La immigració dels anys 60-70.
. Franquisme.
. La immigració en el franquisme.
. Franquisme.
. L’evolució d’una persona: com vivia abans?, per què va emigrar?, on va arribar?,
estudis, cultura, classe social, família, etc.
. L’emigració: poble on va néixer, menjar, viatge cap a Barcelona, Guerra Civil,
política, vivenda, neteja personal,,,
. La immigració cap a les ciutats espanyoles. L’explotació infantil. Guerra Civil
espanyola.
. Aspectes sobre el franquisme.
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. El franquisme
. La imigració espanyola.
. Les immigracions interiors a Espanya en el segle XX. Vida d’una persona durant el
franquisme.
. La immigració.
. La immigració.
. La Guerra Civil. La vida d’una persona de 89 anys sobre la Guerra Civil.
. La immigració.
. La immigració.
. El franquisme.
. La immigració estrangera a Badalona i la immigració a Badalona durant el segle XX.
. La immigració a Badalona. Història d’un poble rural: Benassal.
Comentari:
Predomina el tema de la immigració perquè les seves entrevistes van tenir lloc en el
context del treball cívic sobre la immigració a la ciutat durant el segle XX. També les
han utilitzat per estudiar la Guerra Civil, el Franquisme, el poble gitano, la immigració
estrangera en l’actualitat,...
- Quins altres temes proposes per a ser investigats també amb fonts orals?
. La immigració marroquí.
. La Guerra Civil. Els primers anys de la dictadura. Els primers anys democràtics.
. La transició. La immigració actual. L’ascenció laboral de la dona,....
. Les experiències laborals.
. La Guerra Civil. L’època de Franco.
. La guerra mundial.
. Opinió pròpia i sense restriccions sobre temes polítics. Crítica de casos actuals. Crítica
de l’estil de vida actual.
. Tot tipus d’entrevista.
. El maltractament de la dona. El masclisme.
. La multiculturalitat. La immigració espanyola.
. La guerra mundial. L’època de Hitler.
. La sexualitat durant l’època franquista.
. La Guerra Civil.
. La immigració. La pobresa dels altres països.
. La Guerra Civil
. Temes de carrer, la microhistòria, sobretot aquella que és difícil de registrar d’una altra
manera: història d’associacions veïnals, de moviments socials o d’un barri o localitat.
. Els sinditats ha estat un tema que m’ha agradat molt tractar, sobretot després de traduir
el llibre que vas publicar sobre les CCOO del Barcelonès Nord. Més endavant, ja
comentarem amb calma què et semblaria si féssim un estudi semblant al de les CCOO,
però en aquest cas es tractaria de l’UGT de l’Alt Empordà que és on jo m’ubico; també
perquè conec el seu secretari general i és una persona que segur que ens facilitaria molt
la tasca. És una proposta a llarg plaç.
Comentari:
Altres temes que, segons ells, els agradaria estudiar amb fonts orals són: la II Guerra
Mundial i l’època de Hitler, la multiculturalitat, la vida actual, la sexualitat en temps
del franquisme, el masclisme i el maltractament de la dona, temes polítics, la
immigració marroquí, la Guerra Civil espanyola, la transició i primers anys
democràtics, l’ascenció laboral de la dona, el treball, la pobresa en el món, estudi d’un
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sindicat (l’UGT), temes de carrer, de microhistòria: associacions veïnals, moviments
socials, barri, localitat, etc..
Pregunta 5. Quin és l’aspecte o aspectes on vas trobar més dificultats?
( 5
( 3
( 4
( 4
( 3
( 4
( 17
( 2
( 4
( 0
( 6
( 1

) Dissenyar el treball seguint l’esperit científic (hipòtesi-demostració-conclusió)
) Trobar la persona a entrevistar.
) Preparar l’entrevista.
) Preparar el qüestionari.
) Fer l’entrevista.
) Aparells de gravació.
) Fer la transcripció.
) Criticar la fiabilitat dels entrevistats.
) Incorporar la informació rebuda al treball de recerca.
) Confeccionar la fitxa tècnica.
) Recollir altres tipus de fonts històriques.
) Comentar la teva experiència com a entrevistador-ra.
Quin és l'aspecte o aspectes on vas trobar més dificultats?
17

18
16
14
12
10
8

6
6

5
4

4

3

4

4

4

3
2

2

1
0

0
a

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Dissenyar el treball seguint l’esperit científic (hipòtesi-demostració-conclusió)
Trobar la persona a entrevistar.
Preparar l’entrevista.
Preparar el qüestionari.
Fer l’entrevista.
Aparells de gravació.
Fer la transcripció.
Criticar la fiabilitat dels entrevistats.
Incorporar la informació rebuda al treball de recerca.
Confeccionar la fitxa tècnica.
Recollir altres tipus de fonts històriques.
Comentar la teva experiència com a entrevistador-ra.

101

k

l

Comentari:
L’aspecte de les fonts orals on els alumnes ha trobat més dificultats és en la
transcripció (17). No obstant el professor els ha de fer descobrir el que jo anomeno “la
mística de la transcripció”, és a dir, el saber escoltar en silenci l’entrevistat i gaudir- en
la solitud de l’habitació on es fa la transcripció- de la seva veu, dels seus coneixements,
sentiments, emocions, etc. que afloren durant l’entrevista.
Pregunta 5. Quins aspectes t’han agradat més del treball amb fons orals?
. El fet de ser tu mateix qui extreu la informació, la tracta i l’elabora. També em va
agradar molt el contacte amb la gent, ja que en un principi, creus que ningú et voldrà
contestar l’entrevista i després te n’adones que no és així. Crec que és una forma
divertida i amena de què l’alumne comenci a interessar-se per la metodologia que cal
seguir a l’hora de fer un treball de recerca.
. Cap.
. Que descobreixes coses que no sabies que a l’entrevistat li havien passat.
. El tractament de primera mà d’alguns temes històrics i el canvi de perspectiva.
. El descobriment de noves històries, el tractament de primera mà.
. Escoltar com l’entrevistat ens explica el seu passat, les seves emocions, sentiments,
etc. També conèixer com es vivia en altres èpoques.
. S’utilitza un mètode diferent.
. L’aprenentatge sobre la vida d’altres persones.
. Treballar amb fonts orals facilita la comprensió de temes d’història i fa que l’estudi
d’aquesta sigui més interessant i entretingut.
. Que escoltes la persona.
. Saber més sobre algú i més si aquest és familiar proper.
. He pogut conèixer aspectes de la meva àvia que no coneixia. He intimat més amb la
meva àvia.
. Que pots conèixer i aprendre de la vida pròpia i de diferents experiències. Però
sobretot ara puc comparar com era la vida d’abans i com vivim actualment.
. Compartir vivències. Saber aspectes importants de la vida de les persones.
. Entrevistar la meva mare.
. Conèixer la vida de la gent
. Saber més del tema. No és tan difícil com pensava però cal tenir bastant temps per ferla correctament.
. La conclusió del treball.
. Me gustava el modo de expresión de la gente que entrevistaba.
. Lo que més em va agradar era conèixer la vida d’aquella persona durant la guerra. A
més jo que sóc estrangera vaig saber més coses sobre el país on visc en aquest
moment.
. Que la persona entrevistada explica moltes més coses.
. La conclusió del treball.
. L’aspecte que m’ha agradat més va ser el fet d’aprendre. Jo crec que de tot s’aprèn i
sobretot de les experiències de la vida, tot i que siguin d’altres persones.
. El fet de saber que la persona entrevistada t’està explicant coses que potser no ha
explicat a ningú més; que fins i tot només havia pensat en alguna ocasió, però no
havia verbalitzat. Això fa que, en un moment donat, sorgeixin les emocions. Un altre
aspecte interessant és utilitzar tot aquell material recopilat i donar-li un cert sentit, un
ordre, un contingut.
. Descobrir que la història es pot democratitzar, tots podem dir la nostra. Trobo que
gràcies a aquesta metodologia d’estudi històric, les persones senzilles podem aportar
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el nostre granet de sorra per configurar l’estudi de qualsevol tema històric. Més que
aspectes, m’han agradat les sensacions que he viscut quan veia que la gent a la que
entrevistava es sentia important pel que deia. I és veritat, tothom tenim quelcom
important a dir, i gràcies a les fonts orals, queda constància i es dóna valor a les
nostres paraules.
Comentari:
Els alumnes remarquen el protagonisme que tenen en la construcció de la font oral i el
seu tractament posterior, el conèixer una nova metodologia de recerca més
engrescadora, el contacte enriquidor i confiat amb la gent entrevistada, la manera com
s’expressen els entrevistats, l’aprenentatge de nous coneixements a partir de fonts
primàries i el canvi de perspectiva que aporten les fonts orals, el fet que faciliten
l’estudi de la història perquè els relats plens de sentiments i emocions la fan més
atractiva i interessant, el conèixer com es vivia en altres èpoques històriques i
comparar-la amb l’actual, saber més dels familiars propers, el poder aprendre de la vida
pròpia i de la dels altres, compartir vivències, donar sentit a tot el material recopilat
(interpretar-lo), saber que t’estan explicant coses que potser no han explicat a ningú,
saber que la història es democratitza, que tots –especialment les persones senzillespoden dir el que pensen i sentir-se importants, etc. Crec que és emocionant i
motivador escoltar aquestes coses dels alumnes.
Pregunta 6. Explica alguna anècdota que t’hagi passat durant el procés de
realització de la font oral (preparació, realització i tasques posteriors):
. Durant la realització de l’entrevista, el gos de la meva àvia va començar a lladrar i
desprès hi havia parts que no s’escoltaven bé.
. Cap.
. Quan vaig fer l’entrevista la vaig gravar i, de pensar que després ho escoltaria algú, em
vaig posar nerviosa i no em sortien les paraules, semblava que no sabés parlar.
. No en recordo cap.
. Que a la persona entrevistada li va entrar un atac de riure a en accionar la gravadora.
. La persona entrevistada, que en aquest cas va ser el meu avi, només dir-li que li faria
una entrevista sobre la immigració que va viure ell mateix, va preparar-se tot amb
detall.
. Que no anava la gravadora.
. No aconseguíem que la gravadora captés bé el só d’ambdós
. Ha sigut molt espontània i natural.
. A vegades la persona entrevistada s’emocionava.
. Al principi no hi havia manera de realitzar l’entrevista ja que o jo “m’atascava” o la
meva mare reia.
. La persona entrevistada s’inventava algunes coses.
. Doncs l’aparell de gravació no gravava correctament i, al fer la transcripció, se’m va
penjar l’ordinador.
. Que el fill de l’entrevistada se va posar a esternudar.
. Que la persona que entrevistaba lloró bastante y eso me emocinó.
. Mentre gravava, la persona al començament no sabia que la gravava i quan ho va
saber va començar a riure perquè ella començava a dir coses del tema que eren
íntimes.
. Anècdota en sí no en sé ara, però el fet de coincidir amb l’entrevistat va ser una tasca
realment difícil
. Les dificultats a l’hora de fer la transcripció. Quan l’entrevistat citava algun nom
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desconegut (un poble, una cançó, un nom propi) era impossible d’entendre, per molt
que es tirés la gravadora endavant i endarrera, una vegada rera una altra.
. Més que anècdotes han estan sensacions: recordo silencis durs quan l’entrevistat
rememorava moments tristos de la seva vida i també, com no, moments d’alegria.
Però, sobretot, el que he dit abans, veure com la gent entrevistada es sentia important,
perquè ens estava donant un “tallet” de la seva pell narrant-nos les seves experiències
personals.
Comentari:
En les anècdotes queden reflectides vivències divertides que mostren aspectes humans
(emocions, sentiments, riures, tristor, narració d’aspectes íntims, el fet de sentir-se
importants, etc.) dels entrevistadors i també dels entrevistats i problemes que van
aparèixer en el decurs de l’entrevista que van haver de superar amb creativitat.
Especialment recorden el moment dur de la transcripció i les dificultats que implica la
concreció escrita del llenguatge oral. Alguns dels problemes assenyalats estan en
relació amb la gravadora i l’enregistrament de la veu.
Pregunta 7. Quins errors creus que vas cometre en:
a) La preparació de l’entrevista
. Crec que vaig ser massa estricta a l’hora d’elaborar el guió, ja que em vaig adonar que
no convé que la persona parli de forma “planificada”, sinó que és millor deixar-la
parlar i escoltar. D’aquesta manera és molt probable que la persona contesti preguntes
que tu tenies preparades i a més, aporti informació en la què tu no havies pensat.
. Em vaig oblidar de posar coses (al qüestionari).
. La vaig preparar amb poc temps.
. Cap.
. Es una tasca senzilla, la vaig preparar amb antelació i tot va sortir bé.
. No la vaig preparar massa.
. Preparar-la millor.
. La falta de preguntes específiques.
. Cinta defectuosa.
. En alguns casos, calia haver fet una documentació més exhaustiva. I en d’altres, un
major coneixement de la persona a entrevistar (una mena d’entrevista prèvia) per
conèixer millor l’entrevistat i poder adaptar el qüestionari.
. No conèixer més a fons la persona a la que anava a entrevistar.
b) La realització de l’entrevista
. Penso que hauria d’haver trucat a un familiar meu per tal que s’hagués emportat al
gos durant l’entrevista. També van haver-hi estones durant les quals no sabia què
tocava preguntar. Em vaig adonar que l’entrevista amb la meva àvia havia de ser més
espontània per tal que ella estigues més còmoda.
. El no saber improvisar.
. No saber improvisar, formular noves preguntes que no sortien en el guió.
. No vaig preguntar totes les qüestions plantejades.
. És difícil no riure fent-la al meu pare.
. Masses preguntes directes.
. Durant l’entrevista el meu avi va mostrar-se molt seré i sincer en les seves
contestacions.
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. Ritme lent.
. Creure’m tot el que em deia.
. Expressar-me amb més naturalitat.
. El fet de no ser improvisat forçava la situació.
. Estava massa preparada i es notava una mica forçat.
. La gravació de l’entrevista, ja que no vaig poder aconseguir una gravadora de veu.
. A vegades no vaig insistir prou en algun aspecte que, en cas d’haver tirat del fil,
hagués pogut ser interessant. I en d’altres, no tenir la suficient capacitat com per
“manar” sobre l’entrevistat i portar-lo pel camí que m’interessava, en comptes de
deixar que anés pel seu propi camí (encara que aquesta via, a vegades també ha portat
resultats).
. Col·locació del magnetòfon, que algun cop no va gravar bé.
c) Les tasques posteriors (transcripció, fitxa tècnica, cessió intel·lectual)
. No sé
. Suposen molt de temps.
. Cap
. D’entre totes les tasques que vaig realitzar després la que més feina em va donar va
ser la transcripció.
. Poc completa la fitxa tècnica.
. Potser una transcripció no exhaustiva.
. A l’hora de passar l’entrevista a l’ordinador (transcriure-la).
. Transcripció massa extensa.
. Amb la transcripció, la literalitat va ser la norma. Però a vegades potser penso que
l’error és ser massa literal pel que fa, fins i tot, als elements no lingüístics presents a
tota entrevista. Penso que hauria d’haver estat més acurat pel que fa a extreure’n el
contingut i fer frases més entenedores.
. Sempre oblidava posar nom i data a la cinta.
Comentari:
Aquestes respostes mostren la capacitat d’autocrítica dels alumnes i la voluntat de
millorar les fonts orals que fan. Creuen que han de preparar-la millor, documentar-se
més i amb més temps, pensar millor les preguntes en funció de l’entrevistat i el tipus
de preguntes a fer. Però al mateix temps creuen que no han de ser esclaus d’elles sinó
receptius al que diuen els entrevistats procurant sempre la màxima naturalitat i
espontaneïtat i respectant el seu ritme (“que se senti còmode”). Creuen que han
d’interioritzar les qüestions bàsiques que volen preguntar, que han de saber improvisar i
fer preguntes de forma creativa en funció de la conversa, que han d’evitar preguntes
massa directes, insistir en algun aspecte per aprofundir més, saber distanciar-se de
l’entrevistat, sobretot si és familiar directe, per poder ser crític amb el que explica,
procurar un ritme més viu, millorar la capacitat de dirigir l’entrevista i no deixar-se
portar per l’entrevistat… Han de millorar també la posició de la gravadora per tal que la
veu tingui la màxima qualitat. Dintre de les tasques posteriors, pensen que han de tenir
més paciència a l’hora de fer la sempre costosa transcripció, ser més acurats en
l’extracció del contingut i redactar frases entenedores. Això implica, segons ells, no ser
esclau de la literalitat. També han de millorar la formalització de la fitxa tècnica i no
oblidar-se de posar nom i data a la cinta.
Pregunta 8. Com valores l’orientació i suport que et va donar el professor en el
procés de la creació de la font orals?
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. De forma positiva. Ens va explicar durant una classe en què consistia el treball que
havíem de fer, com ho havíem de fer, ens va deixar les gravadores i es va oferir a
aclarir dubtes en qualsevol moment.
. No em va donar molt suport però sí molta orientació.
. Positiva, sempre que he necessitat alguna cosa, m’ha ajudat.
. Positiva
. Molt positiva.
. Positiva.
. Molt instructiu.
. Em va animar a fer l’entrevista i em va explicar el procés que havia de seguir.
. Molt bo. El professor ens ajuda en tot allò que necessitem. No he tingut cap problema
amb això.
. Bona
. Bona.
. Ens va guiar bé i ens va aconsellar.
. Bona. Ens va ajudar bastant en fer l’entrevista, sobretot a preparar-la.
. Ho valoro positivament.
. Molt bona ja que en tot moment sabia les passes a donar.
. Molt bona, un home molt generós.
. Em va resoldre els dubtes que sorgien en l’entrevista.
. La meva opinió és que el professor va dir el que era bàsic.
. Muy buena, porque el profesor nos ha explicado mucho y todo fue fácil.
. Em va anar molt bé perquè era la primera vegada que feia una entrevista amb fonts
orals.
. Mot bona, perquè el professor ens donava moltes de les preguntes.
. Una bona orientació.
. D’una forma positiva, ja que el professor ens va donar unes pautes molt clares i, a
més, ens va deixar modificar-les.
. Va ser una peça clau. El món de les fonts orals era abans totalment desconegut per mi,
i la seva orientació em va ajudar a conèixer-lo. El cas és que a més, després, aquesta
formació ha servit per unes altres tasques també relacionades.
. Molt positiu.
Comentari:
Els alumnes van trobar el suport adient per fer l’entrevista. El valoren positivament i
reconeixen que els ha servit després d’eina de treball en la seva vida professional.
Pregunta 9. Com valoren els entrevistats i quin record tenen d’aquell moment de
l’entrevista?
. La meva àvia, tot i que no es mostrava massa il·lusionada en un principi, va acabar
parlant bastant, la qual cosa em va resultar estranya, ja que ella no sol parlar “de les
seves coses” amb ningú. Em vaig adonar que a la meva àvia no és que no li agradi
parlar, sinó que ella creu que allò que té per dir no resulta interessant i per això no ho
diu. Per això, penso que amb el treball que vaig fer no només vaig aprendre el
procediment que cal seguir a l’hora de fer un treball a partir de fonts orals, sinó que
crec que vaig aprendre que hem d’adequar l’entrevista a la persona que entrevistem,
tenint en compte paràmetres com, per exemple, la seva edat. Vaig comprendre que
les persones majors necessiten ser escoltades i que vegin que tu mostres molt interès
en allò que diuen per tal de sentir-se segurs, la qual cosa crec que em resultarà molt
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útil en la meva carrera, que és educació social. Però sobretot, el més positiu de fer
l’entrevista a la meva àvia va ser que vam reforçar la nostra relació. Vaig comprendre
que no és que a ella no li agradi parlar de la seva vida, sinó que necessita que la gent
que l’estima la faci parlar.
. La valoren molt i tenen un record bonic.
. Molt agradable perquè em van demanar una còpia de la cinta.
. Record positiu, els va permetre tornar a viure aspectes passats i comparar-los amb el
seu estat actual. Es van establir noves conclusions.
. Suposo que tenen un bon record d’aquell moment ja que recorden la seva infància,
l’escola i altres històries.
. Va ser un bon moment ja que durant l’entrevista recorden el seu passat. El meu
entrevistat recordava la seva infància.
. Se li va fer curt.
. Els agrada haver col·laborat.
. L’entrevista va ser bona, el meu avi no es va enrotllar massa, però totes les seves
explicacions van ser clares i precises. La veritat és que em va agradar molt realitzar
l’entrevista i, sincerament, em vaig divertir força.
. Que l’entrevistat tenia ganes de parlar.
. Bé.
. La valoren amb alegria i sorpresos de ser ells mateixos els entrevistats.
. Tinc una valoració positiva, he après bastant.
. Molt bona, divertida. Als entrevistats, concretament als més grans, els agrada molt
explicar les seves vivències.
. Molt positives i amenes ja que tota l’estona anava descobrint anècdotes sobre la meva
mare molt curioses.
. Bona, divertida, els hi agrada explicar les seves vivències.
. Els va agradar recordar el seu passat.
. Li va agradar.
. Muy buena, le gustó mucho.
. Molt bé, la persona estava contenta de poder explicar la seva vida durant la Guerra
Civil, però al mateix moment els records la posaven trista.
. Li va agradar molt explicar-me coses del seu passat.
. Normal.
. Això no ho sé, perquè l’entrevistat ara mateix està dormint… Però sí que li va agradar
en el moment de fer-la i després.
. Penso que per als entrevistats és un moment important, que pot arribar a ser
inoblidable si s’estableix una bona connexió amb l’entrevistador. Pel que fa als
immigrants espanyols del segle XX, va ser una possibilitat de mirar al passat; un
passat que potser no s’havia qüestionat fins ara, i de fer partícip d’aquest passat a la
pròpia família. En el cas dels immigrants estrangers, també és una possibilitat de
sentir-se vinculats a la comunitat per participar en tasques col·lectives, i pot ajudar-los
en el procés d’integració.
. Molt bo. Sempre, al finalitzar l’entrevista, tots quedaven amb ganes de dir quelcom
més. És un forma molt sana de fer amics.
Comentari:
Crec que podem dir que pràcticament tots la valoren positivament i es van divertir fent
l’entrevista. Creuen que els entrevistats també tenen un bon record d’aquell moment
que, en algun cas, se’ls va fer curt. Per a ells va ser un moment inoblidable. Van tenir
una possibilitat de mirar al passat i compartir-lo amb tota la família. Per als immigrants
estrangers és un mitjà per acostar-los i integrar-los a la comunitat. A ells els agrada ser
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escoltats en el relat de la seva vida per persones joves i que els estimin. Els
entrevistadors, per la seva part, adquireixen coneixements històrics que els poden
comparar amb els que ells estan vivint. Pensen que les fonts orals poden ser molt útils
en la professió que exerciran el dia de demà. Tot plegat és un cant al diàleg i a la
necessitat de compartir experiències i sentiments gent de diferents generacions i
també els membres d’una mateixa família.
Aquestes respostes coincideixen plenament amb les aportacions que realitzen les
persones entrevistades en l’apartat 3.1. d’aquest mateix Annex.
Pregunta 10: Saps on han quedat dipositades les fonts orals per tu creades?
Coneixes les normes de consulta?
. No.
. Sí, sí.
. En un museu. Jo la vaig donar al professor i vaig omplir unes dades i l’hi vaig donar.
. No
. No ho sé.
. No.
. Aniran al Museu de Badalona.
. No ho sé amb exactitud però suposo que han sigut dipositades al Museu de Badalona.
Per realitzar una consulta d’alguna font oral s’ha d’avisar amb antelació i sempre
amb permís d’una persona responsable.
. No. No.
. Sí. No.
. Em sembla que al Museu de Badalona. No.
. No ho sé. No.
. Al Museu de Badalona. Sí.
. Al Museu de Badalona. No sé les normes de consulta.
. Sí, al Museu de Badalona. Sí.
. Les guarda el professor, són fons públiques.
. Al col·legi.
. El profesor o al instituto
. No. Una mica sí.
. Se les va emportar el professor.
. A l’institut.
. En teoria el treball és al Museu de Badalona, però no sé si al final va arribar, ja que
no disposa de cinta.
. Estan a l’Arxiu Històric Municipal. No es poden consultar directament les cintes
gravades, sinó la transcripció. D’aquí la importància d’aquest procés. Per consultar-les
cal deixar constància de la teva presència al llibre de registres del Museu.
. Sí, crec que tot està al fons de l’Arxiu del Museu de Badalona. I si volgués consultar
les només he de parlar amb tu (Emili) o amb la Montse Carreras.
Comentari:
Un bon nombre d’alumnes no saben on van quedar dipositades. La majoria, no obstant,
saben perfectament que o bé es van donar a l’Arxiu Històric de la Ciutat ubicat al
Museu de Badalona o bé es van quedar a l’Institut. Les normes de consulta són molt poc
conegudes. Que els alumnes coneguin l’Arxiu i entren en relació amb el Museu és un
aspecte important de la pràctica de les fonts orals.
Tornar a l’índex general
Tornar a l’index de l’ Annex A
9
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2.2.- Valoració de les fonts orals creades extreta de les fitxes tècniques
i altres escrits dels alumnes de l’IES Barres i Ones.
Les cites que venen a continuació són fragments de la valoració que els alumnes fan en
les fitxes tècniques de les seves entrevistes. Crec que val la pena mostrar aquest ampli
recull del seu pensament –mai hagueren pensat que veurien la llum- perquè reflecteix
perfectament la seva expèriencia com a entrevistadors i constructors de fonts orals
inèdites.
Le entrevista ha sido en nuestra casa, ya que se la he hecho a mi madre. Ella me contó
todos los detalles, no se acordaba de todo pero me ha dado bastantes datos. Ha sido una
entrevista interesante y a ella también le ha gustado, porque recordó el pasado (Laura
Arroyo, tercer d’ESO, 2006).
La entrevista se realizó en mi casa, estuvimos hablando una hora y cuarto. Me asombró
cómo María sabía todos los detalles de su vida y con qué sentimiento lo contaba. Esta
entrevista me ha enseñado a valorar lo que tengo y sentir a través de otra persona cómo
se sentían en aquella época llena de pobreza y sufrimiento (Cristina Muñoz, tercer
d’ESO, 2006).
La entrevista trata de las causas de la inmigración de una mujer de Sevilla a Barcelona,
por qué emigró, cómo se sentía al dejar su ciudad, qué le pareció Barcelona, etc. La
entrevista se ha realizado en un ambiente tranquilo y de confianza, sin interrupciones y
de una manera relajada. El entrevistado ha estado todo el rato en una disposición de
cooperar en la entrevista y ha hablado de una manera muy clara y sincera. La entrevista
es muy interesante porque nos permite conocer el testimonio de un inmigrante de los
muchos que han venido a nuestra ciudad (David Fuertes Romero, tercer d’ESO, 2006)
Al realizar esta entrevista he llegado a la conclusión de que en aquellos tiempos se
vivía mal, había un problema: la libertad de expresión. Pienso que la democracia es
mucho mejor aunque, como ha dicho mi entrevistado, se ha perdido el respeto a la
gente. No creo que eso sea todo culpa de la democracia, pero algo tiene que ver.
También he aprendido muchas cosas sobre esta época y me he dado cuenta de que las
familias eran muy numerosas y estaban muy unidas para poder salir adelante. Me ha
gustado mucho hacer este trabajo con fuentes orales aunque ha sido un trabajo duro
(Andrea Mejías Vedia, quart ESO, 2005).
Esta entrevista me ha servido para aprender y conocer más cosas sobre cómo eran los
tiempos de la posguerra y los tiempos de la dictadura. Aparte me ha servido para ver
qué motivos impulsaron a la emigración en los años sesenta y como era nuestro barrio y
la lucha que fue necesaria para conseguir más equipamientos y servicios. Vemos que las
cosas han cambiado, algunas para mejor y otras para peor, pero no podemos negar que
hoy en día nos deberíamos sentir privilegiados por todo lo que tenemos, gracias a la
lucha de esas gentes y de nuestros padres (Jéssica Cáliz Montes, quart ESO, 2005).
De esta entrevista realizada a mi padre he podido comprobar que el Régimen franquista
fue bastante duro. Me he dado cuenta de que las cosas han cambiado bastante y, por
suerte, a mejor. Veo que la dictadura es una cosa que no la quiere nadie y el que la
quiera es una persona que piensa sólo en él mismo (Cristina Lumbreas, quart ESO,
2005).
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Después de realizar esta entrevista te das cuenta de muchas cosas. De que la gente tiene
que pasar experiencias duras y difíciles que no salen en los libros pero que también son
Historia. A través de un personaje, de un testimonio, puedes ver la realidad de una
época desde dentro, para así poder comprender qué circunstancias había generalmente.
Estas dos personas fueron emigrantes en los años sesenta en nuestro propio país y
tuvieron que luchar frente a situaciones muy complicadas. A través de este testimonio,
se pueden entender otros temas de la actualidad en los cuales la historia se repite. Es el
ejemplo de los emigrantes que vienen a nuestro país a buscar lo que buscaba la gente
española en Catalunya: una nueva vida. Y pienso que estos testimonios son muy
importantes porque mantienen viva nuestra Historia. Además, ellos mismos sacan
conclusiones muy duras a partir de sus experiencias que merecen ser recordadas. Un
ejemplo es la frase que yo creo es la más significativa de la entrevista: “la mejor escuela
es la vida”. Esta frase lo resume todo (Iris del Olmo, quart ESO, 2005).
En esta entrevista he observado la guerra desde el punto de vista de un niño que observó
todo aquello maravillado. Recuerda los cañones, los soldados, todo, como si fuera un
juego. Pude observar en su mirada cierta melancolía y tristeza al recordar aquellos
tiempos tan duros que sin duda no olvidará nunca ya que lo recuerda todo como si lo
hubiera vivido ayer. Valoro esta entrevista de un modo positivo ya que, a partir de ella,
podemos saber cómo se vivió la guerra en España desde un punto de vista personal
(Ailén Merino, quart ESO, 2005).
Pues la verdad esta entrevista me ha sorprendido muchísimo porque la persona que he
entrevistado ha sido y es muy feliz, siempre ha tenido una vida muy tranquila. Además,
es normal que no opine nada de Franco porque es de derechas. La entrevista no me ha
gustado mucho, ha durado poco, no sabía qué hacer para sacarle tema (…) La otra
entrevista me ha gustado más porque mi padre ha viajado mucho y, aunque no haya
hablado demasiado en la entrevista sobre algunas anécdotas, muchas veces las comenta
en casa. Ha sido entretenida y divertida, por lo menos yo me lo he pasado bien. He
aprendido que mi padre ha hecho muchas cosas para sacar adelante la familia. Para que
no nos falte nada ha viajado muchas veces para lograrlo y en ningún momento se ha
quejado de nada de lo que le ha ocurrido. La entrevista no ha durado lo suficiente
porque no teníamos mucho tiempo. Además el año pasado ya le hice una parecida. Pero
en fin, no ha estado nada mal. A veces pienso que la vida de mi padre ha sido como una
película. Hay historias del colegio que no ha contado porque no se acordaba, pero yo
recuerdo oírle que muchas veces el maestro le tenía manía y le ponía en medio de la
clase de rodillas con los libros en las manos en forma de cruz, pero bastantes veces,
porque, por lo que se ve, le tenía manía ya que, sin querer, mi padre silbaba en clase,
sin darse cuenta. Lo castigaban por eso. En conclusión, esta entrevista me ha gustado
mucho (Montse Benítez, quart ESO, 2005).
De l’entrevista realitzada podem extreure tres conclusions principals, entre d’altres. La
primera és que en la Història de la Humanitat un problema fundamental ha estat sempre
la fam, que ha vingut acompanyada de conflictes bèl·lics al llarg de la història. He
pogut constatar, doncs, que són els temes personals més primaris, com el passar gana o
viure en pobresa general, allò que més clarament ens ha explicat la persona
entrevistada. La segona, que és conseqüència de l’anterior, fa referència a la relativa
importància dels conflictes polítics. La persona entrevistada ens ha deixar clar que no
necessàriament la fam ve motivada per diferències a nivell polític. Finalment una
tercera conclusió més concretada en el conflicte bèl·lic a Espanya que va generar una
Guerra Civil de tres anys i una postguerra en règim de dictadura militar, potser seria la
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opinió de la senyora entrevistada quan opina que “unos mataban y los otros también
mataban”. Tots, uns i altres, per defensar allò que creuen la “veritat” acaben matant i
destruint aquells que no pensen igual que ells. Apuntem com a conclusió secundària la
hipòtesi que l’opinió general de les persones que varen emigrar a Catalunya és,
certament, positiva. És també l’opinió que ens deixa clara la senyora entrevistada.
(Fayza Hadsadi Benali, quart ESO, 2005).
De esta entrevista he aprendido que antes había muchas prohibiciones, que el Régimen
franquista era muy duro, que la gente en la cárcel lo pasó muy mal. Mi abuela no lo
pasó muy mal ya que ella tenía facilidades respecto al dinero, así que no ha explicado
cosas malas de la dictadura. Me han gustado las historias que me ha contado mi abuela
(Lorena Barragán, quart ESO, 2005).
Este trabajo me ha gustado mucho hacerlo porque la entrevista se la he hecho a mi
abuela y así ya tengo un recuerdo muy bonito sobre su vida. La entrevista no fue muy
difícil grabarla pues no hubo interrupciones y no se escuchaban ruidos de fondo.
Mientras le iba haciendo la entrevista ella se soltaba más porque al principio hacía
respuestas breves porque le daba vergüenza. Sus respuestas han sido muy sinceras y
tiene una buena memoria a la hora de recordar cosas del pasado. Cuando me explicaba
la vida de su abuela se emocionó porque dice que ella era muy buena (se refiere a su
abuela) y que seguro que estaría en un buen lugar en el cielo. Yo creo que esta
entrevista contiene un material interesante para esta investigación, pues Primitiva nos
explica porqué emigró i cómo vivía ella antes de emigrar. Después nos explica cómo era
Badalona cuando ella emigró. Nos explica también cómo vivió en la época del
franquismo. Esta entrevista me ha venido muy bien hacerla porque yo no sabía lo dura
que fue la infancia de mi abuela (Lorena Molina, quart ESO, 2005).
Estamos en el piso de Soledad, más bien pequeño pero muy acogedor y tranquilo. Hay
una ventana que da a la calle y pasan coches pero el ruido se disimula mucho en la
cinta. Soledad respondía a todas mis preguntas siempre con media sonrisa en los labios
porque la entrevista le ha hecho recordar los momentos duros, bonitos y honorables que
ha vivido a lo largo de su vida. Le hice recordar a sus diez hermanos ya muertos, a toda
su familia, también a los vecinos, compañeros y amigos del pueblo. Ella hablaba y
hablaba, su memoria me ha impresionado para la edad que tiene y el tiempo que hace
que vivió todo lo que me ha contado. Estaba tranquila pero al final de la entrevista creí
ver que sus ojos le brillaban. Mientras yo le decía “gracias Soledad”, ella me decía que
no había sido ninguna molestia y me decía “adiós” con su mano. Con esta entrevista he
comprendido más aún lo que se sentía en aquellos tiempos. Me ha gustado mucho
hacerla, ha sido un placer hacérsela a esta buena mujer (Maria Fernández Moreno,
quart ESO, 2002).
El lugar donde hemos hecho la entrevista ha sido en el barrio de San Roque, en una
pequeña habitación de la Parroquia. No había nada de ruidos, excepto unos pocos que
provenían de la calle pero que no han interrumpido en nada el proceso de la entrevista.
No ha habido ningún tipo de interrupciones. La actitud que ha mantenido la entrevistada
ha sido positiva, se ha mostrado con nostras muy amable. Se mostraba feliz y contenta
cuando hablaba de su pasado y lo que recordaba pero cuando le hacíamos preguntas de
su tierra sentía mucha añoranza. Se ha mostrado muy sincera con nosotros y ha
intentado contestar a las preguntas que le hacíamos tal y como ella lo recordaba, paso a
paso, menos en algunas que no se acordaba muy bien y ha preferido no contestarlas.
Recordaba perfectamente su niñez, las anécdotas de cuando era niña y los puntos más
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importantes de su vida y de su pasado. Creemos que esta entrevista tiene mucho
material interesante ya que cumple todos los requisitos y preguntas que necesitaba para
hacerla y además hemos añadido algunas preguntas que han surgido mientras hacíamos
la entrevista que son interesantes. Nos ha gustado mucho hacer la entrevista ya que
hemos aprendido mucho de cómo era la vida en aquel tiempo y nos ha hecho abrir un
poco los ojos y no ser tan egoístas. Además ha sido muy agradable y muy interesante
conocer una persona, nos lo ha puesto muy fácil porque desde el primer momento nos
ha mostrado confianza y eso nos ha ayudado a hacer la entrevista con más facilidad
(Montse Rasero i Jeni Ruiz, quart ESO, 2002).
La entrevista se realizó en la misma casa de la entrevistada, en un ambiente tranquilo y
sin muchas interrupciones, no hubo problemas de ningún tipo, ni técnicos ni humanos.
La señora entrevistada se veía que tenía muy buena disposición para contestar las
preguntas del cuestionario que le realicé. Hacía gestos con las manos, parecía muy
sincera y recordaba bastante bien los acontecimientos que habían pasado hace bastante
tiempo. Creo que la entrevista me ha servido para saber cómo vivió esta persona su
época de niñez, que además coincidió con la Guerra Civil española y para saber el
porqué emigró tanta gente alrededor de los años sesenta. Además he aprendido a
realizar una entrevista oral de forma correcta (Javier Gómez González, quart d’ESO,
2002).
Ha habido un poco de ruido de la calle porque estábamos en una habitación que tenía
una ventana que daba donde pasaban los coches. La habitación era muy acogedora y
había un buen ambiente. El señor Pedro me respondió a todas las preguntas con detalles,
gestos y nombres, con mucha sinceridad, sin esconderse de nada, el entrevistado estaba
cómodo respondiendo a las preguntas. Tenía mucha memoria y todas las ideas muy
claras. Para mí la entrevista contiene información importante porque explica muchas
cosas que no se suelen oír a las personas mayores que han vivido una experiencia
similar. Me ha gustado mucho entrevistar al señor Pedro porque es una persona muy
simpática, agradable y sincera (Vicky Munich Martínez, quart ESO, 2002).
La entrevista transcurrió en su casa, no hubo ninguna interrupción y todo fue muy bien.
Él tenía muy claras las ideas pero sus gestos eran tristes porque, al recordarlo todo,
sintió una gran tristeza. Yo creo que la entrevista que he realizado tiene contenidos muy
interesantes porque se ve cómo, desde muy pequeños, se quedaban sin padres y tenían
que trabajar desde muy pequeños. Ha sido muy interesante y he aprendido muchas
cosas. Por fin me he dado cuenta que la juventud de hoy en día nos quejamos mucho y
no nos damos cuenta de lo que nuestros padres y abuelos han pasado (Sandra González
Casas, quart ESO, 2002).
La entrevista se ha realizado en casa de Manuel Funes en un ambiente relajado y de
confianza. Todo ha ido bien, sólo que ha habido dos interrupciones que han sido
inevitables, una es que han llamado por teléfono y hemos tenido que cortar y la otra que
han llamado a la puerta, con las mismas consecuencias. La actitud del entrevistado ha
sido muy buena porque se ha portado muy bien conmigo y ha querido colaborar en todo
lo que le he pedido, excepto en los documentos que le pedí que no tenía ninguno. El
entrevistado tenía mucha memoria y todo lo ha explicado con mucha sinceridad, se le
veía muy tranquilo y con ganas de colaborar y de contar su vida. Para mí esta
entrevista ha sido una experiencia gratificante y me ha gustado mucho hacerla, ya que
yo nunca había hecho una entrevista en condiciones. Creo que este trabajo puede ser
útil para el Museo y puede aportar una parte de la historia de nuestros antepasados y de
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Badalona. En esta entrevista he aprendido muchas cosas, ya que me ha enseñado cómo
se vivía en aquellos tiempos y me ha enseñado, sobre todo, a apreciar todo lo que tengo.
Y bueno, yo creo que si esto sirve para aportar algo a la historia pues me quedo muy
satisfecho de haberlo hecho. Creo que todos deberíamos poner algo de nuestra parte
para colaborar en la historia de Badalona y de Catalunya. Como dijo mi padre: “lo doy
por bien hecho” (Jesús Funes, quart d’ESO, 2002).
L’entrevista s’ha fet a casa de l’entrevistat, un lloc tranquil i sense massa interrupcions.
No van haver problemes de cap tipus, ni tècnics ni humans. Es va fer en castellà, la
llengua materna de l’entrevistat. L’entrevistat, excepte casos puntuals, va recordar tot
el que em va parlar. A l’entrevista es pot veure clarament com l’entrevistat és un home
que la seva vida ha sigut sempre el treball a la fàbrica. No dóna massa importància a
altra classe de valors com la vida familiar, l’oci, els seus fills, etc. Explica la seva
emigració del poble com una conseqüència de no haver-hi el treball que ell volia. Es veu
un home poc immers en el món del sindicats y de la política. A més, explica coses molt
interessants sobre el que ell va viure durant la guerra i l’època franquista. Als següents
fulls hi he fotocopiat el seu primer contracte a una fàbrica de Barcelona i he posat el full
de donació intel·lectual per al Museu d’Història de Badalona. Crec que aquesta
entrevista és una bona donació per al Museu, ja que crec que han hagut molts homes
d’igual mentalitat que ell i ens pot ajudar a veure com eren realment els homes
d’aquella època (Francisco Gómez González, quart ESO, 2002).
La entrevista ha ido muy rápida y ha durado muy poco tiempo pero es que las preguntas
eran muy directas y se contestaban con dos palabras. La he intentado alargar más pero
no me salían más preguntas. Yo creo que lo que he hecho más o menos está bien pero el
problema que tiene es que me ha quedado muy corta. ¡Qué se le va a hacer! He optado
por dejarla así porque no tenía ni idea de qué preguntar más. No he tenido casi tiempo
de hacerla ya que el entrevistado no se encontraba muy bien y la he tenido que hacer a
última hora y como he podido. Por lo menos la he intentado hacer, aunque no me haya
salido nada bien (Edgar Pérez García, quart ESO, 2002).
M’ha explicat la seva infantesa, la seva joventut, com és el seu poble d’origen, el seu
casament, la seva emigració, etc. Durant l’entrevista hem tingut bastants sorolls i dues
interrupcions. La persona entrevistada al principi no aportava molta informació però
després s’ha anat “soltant” i s’ha oblidat que estava la gravadora. M’ha semblat una
entrevista molt maca perquè jo sabia coses que m’havia contat la meva àvia però amb
aquesta entrevista m’he assabentat de més coses. Molt important i interessant (Irina
Andrea, Quart ESO, 2002).
Esta entrevista se ha hecho en casa de Maria Rosa, en uno de sus cuartos. No se han
producido interrupciones, solamente que en la grabación se siente un cascabel y era su
perro que estaba con nosotras, pero ya está. La actitud de la entrevistada ha sido
buenísima, se veía muy ilusionada con esta entrevista. Ha sido sincera porque dice
claramente que no le gusta Badalona. Esta entrevista ha durado unos 30 minutos. A mí
me ha gustado hacer la entrevista, lo único que no me ha gustado ha sido hacer la
trascripción, pero lo demás me ha gustado (Desiré Pérez, quart ESO, 2002).
Esta entrevista la he hecho con mucho cariño, ya que se la he hecho a mi abuela. Por eso
me parece que está muy bien hecha. Pero lo que he de decir es que sus respuestas a mis
preguntas no tienen demasiada coherencia, contesta lo que le parece y no tiene un buen
vocabulario. Pero esto lo tendríamos que comprender, ya que es analfabeta, no ha tenido
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estudios. Lo que me ha sido más complicado ha sido redactarlo, transcribirlo, era muy
difícil entenderla. Lo que ha pasado en realidad es que ella estaba muy nerviosa y por
eso contestaba tan brevemente. Estoy contenta con la entrevista pero lo que me hubiera
gustado es que hubiera durado más (Maria José Muñoz Martínez, quart ESO, 2002).
L’entrevista parla de quan va venir a Catalunya, de la vida que va tindre, dels seus
treballs que eren difícils i mal pagats, de la seva vivenda, casa petita on no podríem
viure ara, sense lavabo, etc. Aquesta entrevista ha durat uns vint minuts
aproximadament. Ell parla de tots aquests records amb nostàlgia i llàstima, com si li
agradés la seva vida, però notes molt la diferència que hi havia entre abans i ara, en
tots els aspectes. A mi personalment m’ha agradat molt fer-li l’entrevista, m’ho he
passat molt bé i he après moltes coses de la vida d’abans (Andrea del Castillo, quart
d’ESO, 2002).
Aquesta entrevista m’ha servit per conèixer millor la meva mare, he après moltes coses
que abans no sabia: com era la vida a un poble, els costums d’abans, els càstigs, etc. El
que més m’ha agradat ha sigut el moment de l’entrevista perquè notava com la dona
estava molt al paper de recordar tot el que podia perquè sigués aquest un bon treball. El
que no m’ha agradat tant ha sigut el transcriure-la perquè es fa molt pesat. En conclusió,
aquest treball m’ha agradat fer-lo perquè he après molt sobre la vida d’abans de la meva
família (Vanesa Martínez Montiel, quart ESO, 2002).
Esta entrevista hecha a Sinforosa me ha hecho entender que la gente de hoy en día nos
quejamos sin motivo la gran mayoría de las veces. Nosotros no aprovechamos todo lo
que tenemos y siempre queremos más de lo que tenemos. Muchos de nosotros no
sabemos lo que es pasarlo mal y pasar hambre. Cuando la gente mayor nos dice algo
sobre esto, nosotros decimos que son exagerados. Hoy me he dado cuenta de lo mal que
lo han pasado nuestros antepasados. Gracias por haber dicho que hagamos una
entrevista a un inmigrante, ha sido la manera que me he dado cuenta que nosotros
vivimos muy bien (Tania Jiménez Puerta, quart d’ESO, 2002).
En un principio le pregunté cosas sobre el pueblo, de qué trabajaban sus padres allí, qué
estudios tenían, de qué pueblo procedían sus padres,… Sobre su infancia le pregunté si
recordaba alguna comida típica que comiera mucho, a los juegos que solía jugar ella allí
en su pueblo, si iba a la escuela, alguna costumbre que tenía cuando era pequeña,…
Después le pregunté que porqué emigró y porqué vino precisamente a Badalona.
Cuando acabé con esto le empecé a preguntar por los recuerdos de su adolescencia
hasta su boda. Le pregunté sobre las diversiones que tenía cuando era joven, noviazgo y
alguna cosa que otra. También le pregunté sobre en qué medio de transporte se vinieron
a Badalona y si vino sola o con su familia. Otra pregunta que le hice fue –para mí la
pregunta más importante porque es esencial para una familia- que cómo se integraron
aquí en el barrio, en el trabajo. Porque eso es una cosa muy importante, si tus vecinos te
aceptan bien, si notaron algún cambio de costumbres de su pueblo aquí, el tipo de
cultura, etc. Por último le pregunté si se sentía de Badalona, en especial, si se sentía
catalana y escuché la respuesta que me esperaba: que sí, que ella se sentía catalana
porque ha estado más tiempo aquí que en su pueblo. Me pareció bien que pensara así
porque Catalunya ha sido la que le ha dado trabajo, con el tiempo una vivienda estable,
comida, etc. En mi opinión personal mi abuela se ha explicado todo lo bien que ha
podido y, por lo que he visto, la memoria, por suerte, no le falla, al menos tiene algún
recuerdo que otro que eso es una cosa muy bonita. Yo notaba que ella me quería
explicar tantas cosas a la vez que se ponía nerviosa, ella estaba encantada en que yo le
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hiciera la entrevista precisamente a ella, se sintió especial, nunca lo había hecho y yo
tampoco había entrevistado nunca a nadie (Cristina Díaz, quart ESO, 2002).
El lugar fue la sede del PSUC-VIU i duró aproximadamente 20 minutos. Alfonso vivía
mucho lo que me explicaba. Casi al final de la entrevista se le cayeron unas lágrimas.
Me ha encantado hacerle la entrevista (Sonia Fernández Delgado, quart d’ESO, 2001).
Me lo he pasado bien mientras hacía la entrevista porque ahora sé un poco más sobre la
Guerra Civil española. La persona que he entrevistado ha estado muy amable y me ha
contestado a todas las preguntas con mucha sinceridad y rapidez, eso es señal de que se
acordaba de todo aquello perfectamente y es normal porque aquella guerra marcó la
vida de todos los que la pasaron. Cuando le hice algunas preguntas comprometidas
como la de recordar su infancia le noté en los ojos una cierta tristeza que me
emocionaba, porque lo debió pasar muy mal en aquella época. Resumiendo, esta
entrevista ha sido muy educativa y me alegro mucho haberla realizado (Rebeca Ruiz,
quart d’ESO, 2001).
L’entrevista s’ha realitzat en un parc i de forma amigable. Es recordava de moltes coses
i estava confiat en les seves respostes. Aquesta entrevista serveix per comprendre millor
la immigració que hi ha ara i per saber més coses del nostre passat i de la història
d’Espanya (Daniel Cuadrado Ordóñez, quart d’ESO, 2006).
L’entrevistat, que ha sigut el meu pare, ha estat molt tranquil a l’entrevista i quan
explicava com era l’entorn del seu poble de petit el recordava tot molt bonic i
l’enyorava molt. Ha estat molt interessant fer l’entrevista per part dels dos, a mi m’ha
agradat saber l’entorn on ell vivia de petit i a ell li ha agradat tornar a recordar-ho
(Alberto Aguilar, quart d’ESO, 2006).
Esta entrevista ha estado muy bien ya que se la he hecho a mi padre, aunque costaba
mucho que se enrollase. Pero como soy su hija me he empeñado para que me hablara
más. Ha sido entretenido y he aprendido más cosas que no sabía, por ejemplo, que mi
abuelo participó en la Segunda Guerra Mundial. Pienso que ha merecido la pena hacer
esta entrevista y volvería a hacerla (Sire Kattet, quart d’ESO, 2006).
Casa de l’entrevistat. Ha estat una entrevista molt bona. L’actitud molt bona, memòria,
confiança,… M’ha agradat molt perquè he après moltes cosetes de la meva àvia (Nerea
Noguera de la Coba, quart d’ESO, 2006).
Ha estat realitzada a casa de l’entrevistat i ha estat gravada en una cinta. Hem estat amb
molta confiança ja que som familiars. Per finalitzar dir que ha estat una experiència
molt interessant (Cristina Sánchez, quart d’ESO, 2006).
L’entrevista es va realitzar a la meva casa, en el menjador, amb molta tranquil·litat. Jo li
preguntava i ell em responia. Estava una mica nerviós perquè això no ho havia fet mai,
a vegades havíem de parar perquè ens entrava el riure. Hi havia molta confiança entre
els dos. Va estar molt bé (Maria Fernández Sampons, quart d’ESO, 2006).
Tenia confiança a l’hora de parlar i tenia molt clar el que deia. La memòria no li
fallava. Ha estat molt bé perquè així he pogut saber més coses d’ella i de la meva
família (Maria Lozano, quart d’ESO, 2006).
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L’entrevista l’he realitzada a casa de l’entrevistat. La seva actitud era positiva, fins i tot
ús parlava massa, es sortia del tema una mica. M’ha agradat molt fer aquesta entrevista.
La veritat que al principi estava nerviós i em vaig equivocar, però després em vaig
motivar (Ramon Toran Vílches, quart d’ESO, 2006).
En l’entrevista empezamos con el tema del pueblo de donde proviene, Salobreña y nos
cuenta algunas características de él. Seguidamente explica cómo, cuándo y con quién se
traslada a Barcelona, y porqué hacia aquí y no hacia otro lugar. Vamos desarrollando
los datos y llegamos hasta que el entrevistado tiene 16 años y empieza a trabajar. Ahí
acabamos la entrevista. Se ha realizado en mi casa y hemos utilizado un mp3 para
gravarla. La actitud del entrevistado se ve natural y haciendo memoria de cómo vivió
aquellos tiempos, hay confianza porque es mi tío. Yo creo que la entrevista ha estado
bien y, dentro de lo que cabe, es bastante completa. Espero que guste (Miriam Martínez
Garcia, quart d’ESO, 2006).
Esta entrevista ha tenido lugar el día 21 de mayo en casa de la mujer entrevistada, en
este caso mi abuela, que emigró hacia aquí desde Badajoz a causa del trabajo y por
motivos familiares. La actitud del entrevistado ha sido buena ya que se le notaba con
confianza y con ganas de expresar el pasado. La entrevista duró 40 minutos (Aroa
Blázquez, quart d’ESO, 2006).
Le entrevista me ha ayudado a descubrir mucho mejor cómo fue la vida de mi madre
y a aprender fácilmente la historia de mi país. La entrevistada, mi madre, me ayudó
mucho en su elaboración y colaboró en la medida que pudo: extendiéndose al máximo
que su memoria le permitía y explicándose, creo yo, con claridad. He descubierto
muchas anécdotas sobre su vida y ahora la conozco mucho mejor. Es una entrevista que
me apetecía mucho hacer. No he podido convencerla para que diera la entrevista al
Museo de Badalona, pero para mí es un valor histórico importante, al menos, es mi vida
(Laura Gisbert, quart d’ESO, 2004).
Esta entrevista sobre el franquismo creo que ha sido para saber lo que pasaba antes de
que nuestra generación existiese, para saber cómo era el mundo antes. Me ha gustado
mucho hacer esta entrevista porque ahora sé cómo era la gente antes, su personalidad,
el gobierno de antes y cómo ha ido cambiando poco a poco la gente y el mundo hasta
ahora, para ir en algunas cosas a mejor y en otras tal como estaba. Esta actividad ha sido
muy educativa desde mi punto de vista (Susana Sequeiros, quart d’ESO, 2004).
Cuando le pregunté a mi madre si quería que le hiciese una entrevista donde hablara de
su vida, ella no me puso ninguna pega y me dijo que sí. La entrevista fue muy bien ya
que tenía hechas las preguntas y sólo tenía que escribir las respuestas que me iba
diciendo mi madre. Había veces que borraba algunas preguntas que preparé porque mi
madre no las sabía responder o decía que eran muy personales, pero en general fue muy
bien la entrevista. Me ha servido para saber más cosas de la vida de mi madre y de
cómo eran y estaban los tiempos en aquella época. Creo que una entrevista así siempre
es útil ya que te ayuda a pensar sobre las cosas que ha podido vivir una persona en una
determinada época y a valorar más la vida que uno tiene (Xavi Hervás, quart d’ESO,
2004).
Así pues hemos visto la situación de vida que había en los años 60. Fueron tiempos
difíciles, las familias emigraban en busca de un nivel de vida mejor, de un trabajo digno
ya que la vida en el campo era muy dura. El problema se daba cuando se encontraban
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aquí porque todo era igual o más difícil que en el pueblo. Las viviendas eran horribles y
con unas condiciones de vida nefastas, las condiciones de trabajo eran duras y la mano
de obra barata. Estas encuestas me han servido para averiguar hechos históricos de una
manera más directa y sensible y me han ayudado a averiguar cosas de mi familia que no
sabía ni había preguntado. Por lo tanto me he dado cuenta de lo importante que son las
fuentes orales. Por supuesto, me han ayudado a acercarme a los sentimientos que
experimentaron millones de gentes en esos años (Arantxa de la Olla Valero, quart
d’ESO, 2004).
Esta entrevista, para mí, ha estado interesante porque nunca me había sentado con mi
padre a escucharle sobre cuando era pequeño. Una de las cosas que no me ha gustado,
bueno, que me ha entristecido por una parte, es que en toda la entrevista no habla de su
madre, ya que falleció poco después de haber nacido mi padre. Por lo demás me ha
servido para escuchar, para aprender y saber más cosas sobre los años 50-60 hasta hoy
en día. Por parte del entrevistado no se ha enrollado demasiado, le preguntaba algo y “se
iba por los cerros de Úbeda”. Supongo que lo hacía sin querer, pero contestaba bastante
bien a las preguntas. Igualmente opino que esta entrevista, para ser la primera que
hago, no me ha salido mal (Javi Zapata Fernández, quart d’ESO, 2004).
Realitzar aquesta entrevista m’ha creat una gran satisfacció. Moltes vegades havia parlat
amb els meus pares sobre la seva vida a l’època del franquisme i la transició i sobre la
història de la meva família. Però m’ha emocionat moltíssim conèixer més detalls i tenir
més informació, perquè van morir – els meus avis- quan jo era molt petita. A més m’ha
agradat poder deixar gravada l’experiència del meu pare i veure com s’emocionava al
recordar-la. I com ens emocionàvem junts mirant fotografies d’aquells anys. Crec que la
vida de la meva família, com la de qualsevol altra, forma part de la història. Una família
que va patir una guerra i que, encara que els meus avis no entenien de política, es van
veure perjudicats i mancats de llibertats. I que finalment van emigrar a Catalunya
buscant una feina i una vida millor (Ester López Saízar, quart d’ESO, 2004).
Entrevista hecha y escrita por Montse Benítez de la Barrera, hija del entrevistado Juan
Benítez Díaz. Aproximadamente ha durado media hora, en la casa del entrevistado, o
sea, mi casa, no había nadie más en presencia. Me ha encantado porque he descubierto
cosas de mi familia y me ha enseñado todo lo bueno y lo malo de una vida. No se me ha
hecho pesada porque le puse mucho interés. Tiene mucha memoria y, por poco, se
emociona al recordar su infancia junto a sus padres (Montse Beníetz, quart d’ESO,
2004).
Me ha gustado hacerla para saber un poco mejor cómo vivía mi familia en aquellos
tiempos y cómo estaba la situación económica, la situación de mi barrio, cómo era el
colegio de mi madre, la opinión de mis abuelos sobre el franquismo, etc. Y he sabido
cosas que antes no sabía, como las reuniones de los grupos contrarios a Franco,… (Isaac
Carmona, quart d’ESO, 2004).
Ha estado bien y entretenido y he podido ver que los tiempos han cambiado muchísimo
y que aún algunas personas tienen que ir haciéndose a estos cambios tan radicales y en
tan poco tiempo. Me ha gustado también porque me hacía gracia la expresividad de la
cara de José (mi padre) aunque, conociéndole, creo que podría haber contestado mucho
más sobre su pasado. A él, por otra parte, se le veía interesado en colaborar y contribuir
a esta actividad porque mi padre siempre está dispuesto a ayudarme en lo pueda. Creo
que la generación de estos últimos años somos y deberíamos sentirnos privilegiados de
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tener la suerte que tenemos, ya que no hace tanto tiempo que se inventaron las vacunas
para los daños de la salud, los anticonceptivos para una mayor precaución, una mayor
esperanza de vida, una larga y extensa lista de nuevas tecnologías (y las que quedan por
descubrir), etc. En general, que gracias al esfuerzo de día a día de nuestros padres así
como de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, tenemos lo que tenemos y vivimos
como vivimos. Y aún así nos quejamos, pero porque no nos hacemos ni la más ínfima
idea de lo que era ganarse el pan en aquellos tiempos. También se debe a que ahora “nos
lo dan todo masticado”. Sí, creo, estoy segura, de los privilegiados que somos (Elena
Arias Labrador, quart d’ESO, 2004).
La entrevista me ha gustado bastante, aunque al principio me puse un poco nerviosa y
no me salían las preguntas y eso que las tenía escritas en una hoja. Tuvimos que parar la
cinta y volverla a grabar. A mi madre, por lo que me ha contado después, también le ha
gustado. Cuando le dije que le tenía que hacer una entrevista sobre la inmigración no me
puso ninguna resistencia. Me he interesado mucho por la entrevista porque he
averiguado algunas cosas que yo no sabía de mi madre, aunque la mayoría de cosas ya
las sabía o las había oído. La entrevista la hice en casa cuando mi madre no tenía nada
que hacer, excepto la cena. Por eso a veces la cinta se para y es porque estaba atenta por
la cena. En el fondo de la cinta, pero no muy fuerte, se escucha un ruido de un cascabel,
era mi perra que estaba jugando. La verdad no me importaría volver a hacer una
entrevista porque es otra forma de aprender cosas. La entrevista ha durado un cuarto de
hora, la verdad es que le podía haber preguntado más cosas sobre la inmigración pero
como estaba un poco nerviosa, me quedé en blanco y no sabía hacerle más preguntas
(Jennifer Corral Vaca, quart d’ESO, 2004).
En aquesta entrevista podem observar els problemes que ha tingut una persona d’origen
gadità que ha emigrat dues vegades, una d’aquestes a un país diferent per poder
subsistir. El contingut és valuós perquè és una persona que ha tingut problemes en
aquest país. Explica el seu progrés, les condicions de vida anteriors i posteriors i la seva
ideologia cap al nou moviment d’immigració. La seva vida comprèn dues èpoques
diferents, l’època franquista i l’època democràtica actual i en elles es pot observar el
canvi en les condicions de vida i de treball. He tingut problemes a l’hora d’entrevistar,
ja que l’entrevistat és una persona molt tímida que no proporciona respostes llargues i,
per aquesta raó, he hagut de canviar algunes preguntes i afegir-ne altres per poder
obtenir la informació que volia. En conclusió ha resultat agradable fer l’entrevista
perquè he pogut conèixer els problemes que tenien els treballadors en les dècades del
franquisme i com aquest ha evolucionat fins l’època actual. Gràcies a això puc
comprendre millor la història i l’onada migratòria actual que és similar a l’anterior
(Miguel Àngel Zambrana, segon de Batxillerat, curs 2001-2002).
La persona que he entrevistat és el meu pare, així que l’entrevista l’hem feta al
menjador de casa, tranquil·lament, asseguts a la taula. M’ha sorprès la facilitat que ha
tingut el meu pare a l’hora d’explicar, a grans trets, la seva vida, seguint un ordre
cronològic. No he tingut cap tipus de problema amb el material del qual disposava i, la
veritat, és que m’ha estat més fàcil del que em pensava fer l’entrevista. Les preguntes
anaven sorgint de manera sorprenent sense que jo hagués de pensar-ho molt.
M’agradaria aprofitar per dir que aquesta experiència ha estat molt positiva perquè, tot i
saber moltes de les coses que m’ha explicat el meu pare, moltes altres m’han sorprès. I
aprofito també per donar les gràcies al meu professor d’història Emili Ferrando per
donar-nos la possibilitat de fer aquesta activitat, encara que he de dir que al principi no
m’entusiasmava gaire. A continuació es troba el paper de donació d’aquesta font oral a
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l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona. (Montse Fuentes, segon de Batxillerat, curs
2001-2002).
En conclusión, creo que esta entrevista ha sido una perfecta excusa para conocer, si
cabe, el oculto pasado de mi padre. Él siempre me ha contado sus batallitas de cuando
era pequeño o de cuando fue a la mili, pero nunca me lo había explicado tan
detalladamente como ahora. Yo me pensaba que la vida de mi padre no era para nada
interesante, pero cuando me adentré en la entrevista, me di cuenta que, sobre ese pasado
al que nunca había prestado atención, de pronto empecé a interesarme y a escuchar
cosas que nunca hubiera sabido de no ser por la entrevista. Esta entrevista también me
ha servido para charlar un buen rato con mi padre ya que hacía mucho tiempo o años
que no lo hacía. Por eso creo que lo que me parecía que iba a ser un trabajo más ha
resultado ser una experiencia que no olvidaré ya que me ha proporcionado una
información hasta ahora inexplorada. (Cristian Amor, segon de Batxillerat, curs 20012002).
Yo considero muy positiva esta entrevista. Gracias a esta entrevista me he podido hacer
una idea mejor de cómo vivía la gente durante el régimen de Franco. Más o menos ya
tenía una idea de cómo vivía la gente durante la dictadura de Franco por lo que había
leído en los libros. Lo que pasa es que los libros son una fuente secundaria, es decir, no
es una información directa. Los libros nunca reflejan del todo las clases pobres. Siempre
aparecen en primer plano los políticos, militares y las clases ricas. Por eso cuando he
entrevistado a mi madre he podido profundizar más en el tema. Yo como entrevistador
tengo una lectura muy positiva. Tengo que reconocer que al principio durante la
entrevista estaba nervioso. Las primeras preguntas que le hacía a mi madre mezclaba el
castellano y el catalán por culpa de los nervios. Incluso me sudaban un poco las manos.
Pero después, a medida que iba transcurriendo la entrevista, me iba tranquilizando. Mi
gran preocupación era de que la entrevista me durara muy poco. Pero al final no ha sido
así. La entrevista me duró casi una hora y cuarto. Un inconveniente que he encontrado a
la hora de hacer la entrevista ha sido transcribirla. Es una tarea muy cansada. Había
momentos que me entraba un poco de desesperación porque tienes que ir paso a paso
para hacer una buena entrevista. Pero en fin yo creo que ha valido la pena. Gracias a la
entrevista de mi madre he podido observar que era una época muy mala. Que incluso la
gente vivía en cuevas porque no tenían una casa para vivir. Que no había iluminación en
las casas. La ropa se la tenían que dejar entre las hermanas porque no había dinero para
comprar ropa para cada una. Por suerte en el tema de la alimentación mi madre siempre
ha comido bien, pero mucha gente no tuvo la misma suerte que ella. También he podido
observar que muchas fiestas populares de aquella época todavía se conservan hoy en
día, como el Día de la Tortilla i el Día de la Sardina. Sobre el tema de los profesores yo
tenía una idea distinta, me pensaba que todos eran malos por lo que había oído. En el
caso de mi madre admiraba a los profesores. Ha habido una cosa que no he podido
saber. Nunca he sabido de qué partido es. Ni siquiera durante la entrevista lo he podido
averiguar. Yo creo que algún día lo sabré. Con esta entrevista he logrado dos objetivos:
por una parte tengo una idea más aproximada sobre cómo vivía la gente durante la
dictadura de Franco y, por otra parte, mi madre ha podido contribuir a reconstruir la
historia de Badalona. Ni políticos ni clases ricas. Esta vez una persona que pertenece a
la clase obrera ha podido ser protagonista: mi madre. (Juan Reverte, segon de
Batxillerat, curs 2001-2002).
Siempre en los libros aparecen como protagonistas la gente importante, dejando de lado
a las personas que verdaderamente han marcado nuestras vidas. Con esto me quiero
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referir a que gracias a las fuentes orales, puedes descubrir un poco más la verdadera
historia: la de la gente del pueblo. Para mí son ellos los auténticos protagonistas de
nuestra historia. Libros como: La inmigración a Badalona durante el siglo XX o bien
Fuentes Orales a l’aula han hecho posible que la gente del pueblo pueda participar y
contribuir a ser importantes en la humanidad. También ayudará a que las generaciones
que vengan a posteriori no se olviden de ellos y sepan realmente juzgar, es decir, que no
se dejen engañar y actúen con conocimiento. Gracias a la entrevista que realicé a mi
madre pude aportar mi granito de arena a la historia. La valoración que puedo sacar es
muy positiva. Aprendí realmente cómo vivía y las dificultades que tenía que ir pasando
día a día durante el Franquismo. Pero también he de comentar que no fue fácil, como
entrevistador, realizar la entrevista. Para poder llevarla a cabo, primero has de buscar a
la persona adecuada, es decir, alguien que sea de plena confianza para saber que lo que
estás haciendo es fiable. Una vez elegida la persona a entrevistar, tienes que escoger el
material adecuado. En mi caso me ayudé de una grabadora donde iba realizando una
serie de preguntas que anteriormente había preparado. Para mí fue la parte más dura y
difícil fue la trascripción de la entrevista al ordenador. Para que fuera auténtica la
entrevista la transcribí palabra por palabra. He de reconocer que hubo momentos en que
pensé en resumir, pero al final no lo hice porque quería poner con fidelidad las mismas
palabras de mi madre. Por último quiero dar las gracias a mi profesor Emili Ferrando
por llevar a cabo este proyecto tan ambicioso, ya que gracias a su esfuerzo, se han
podido publicar libros como La inmigración a Badalona en el siglo XX y Fonts Orals
a l’aula, que hacen posible que toda la gente pueda acceder a ellos, y puedan ser
recordados para siempre (Juan Reverte recorda, l’any 2006, l’experiència tinguda el
curs 2001-2002 quan va participar en el projecte sobre la immigració a Badalona).
Un día el profesor nos comentó en clase que tendríamos que realizar una entrevista a
algún familiar, conocido, vecino, etc., para poder estudiar en primera persona la historia
de nuestros antepasados. Los temas podían ser varios: Guerra Civil Española,
Franquismo, inmigración… pero él nos aconsejaba realizarla en forma de historias de
vida. He de reconocer que al principio no me convenció mucho la idea, y me mostré un
poco reacia a hacerla. Pero estaba equivocada. Básicamente, los motivos de no querer
hacerla eran la pereza de buscar al entrevistado, transcribirla al ordenador y todas estas
cosas que requerían un cierto tiempo de dedicación. Después, cuando acabé todo el
trabajo y vi el resultado final, mi idea cambió completamente. Cada persona es un
personaje importante de nuestra historia. Sin ellas, no se habrían dado todos los
acontecimientos que han sucedido. Estas personas sin nombre, que no aparecen en los
libros ni son famosas, creo que son las que verdaderamente tendrían que estar en los
archivos y a las que se les habría que dar todos estos premios que se reparten hoy en día.
En mi caso, entrevisté a mi abuela materna, Climaca Soriano, la cual al principio se
sorprendió por ser ella la elegida. Me encantó pasar una tarde con ella. No es que nunca
haya estado un ratito con mi abuela, sino que en esa tarde, pude observar cómo se
emocionaba al explicar todo aquello que llevaba dentro y que lo guardaba secretamente,
como si tuviese cerrado su corazón con llave. A veces, a las personas mayores les gusta
que les escuchen, y eso es lo que hice aquella tarde. Casi todo el rato hablaba ella, y a
mí me gustaba escuchar todo lo que mi abuela tenía que contarme. Más que importarme
la nota que sacara en aquel trabajo, me quedé con la experiencia vivida. Nunca la
olvidaré. La cinta que grabé, es un recuerdo que nadie me quitará. Además, la gente que
escuche la grabación se puede hacer una idea más acertada de todo lo que explica mi
abuela si la oye, que no si la ve escrita. Esta metodología de las fuentes orales pienso
que es un buen recurso para recoger testimonios de primera mano y sin duda, si algún
día tengo que volver a utilizarlo, estaré encantada de hacerlo. Os recomendaría a todos
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que lo hicieseis; sólo hace falta una cinta, una grabadora y un entrevistado. El tiempo
que le dedicas y que pierdes, luego es recompensado. Si podéis y os hace falta, no
dudéis en utilizar las fuentes orales. Gracias “profe” por haberme hecho pasar sobre
todo, un rato agradable con mi abuela, que es lo que al final me llevo y recuerdo!
(Valoració de Lorena Reverte, segon de Batxillerat, sobre la seva experiència de treball
amb Fonts Orals realitzada l’any 2006.)
L’entrevista va ser realitzada al domicili de la meva àvia. Hi érem tres persones: la
meva àvia, Juanjo (el meu xicot) i jo. Al començar l’entrevista la meva àvia semblava
estranyada pel fet que l’hagués triada per fer el treball. Donava la sensació que estava
insegura pel fet de saber poc de política, ja que abans de començar a gravar em deia
que ella no sabria què dir-me i, per més que li explicava, no entrava en raó. Després ja
va veure que només havia d’explicar-me les seves vivències, la qual cosa, també trobà
estranya. No obstant, després es va anar “soltant” i allargant les seves respostes. Tot i
així, en diverses ocasions, en lloc de contestar-me a allò que li preguntava, em responia
amb una explicació diferent, per la qual cosa, li tornava a preguntar de nou després, però
ho tornava a explicar altra vegada. Ja no vaig insistir més en les preguntes perquè
notava que li era difícil parlar de certs temes i vaig decidir no interrompre les seves
explicacions, encara que no fossin les respostes a les preguntes que tenia escrites. En
aquest moment els temes no s’adaptaven al guió elaborat prèviament ja que, degut a les
circumstàncies, vaig decidir aprofundir en allò que ella volia dir i no en allò que jo tenia
pensat. En diverses ocasions, la meva àvia, quan parlava, es dirigia a Juanjo, ja que és
una persona que li agrada perquè sempre l’escolta i la seva presència no fou un
entrebanc a l’hora de fer parlar a l’entrevistada, sinó ben bé al contrari. També m’he
adonat que l’entrevistada es contradeia i crec que és degut a que no entenia bé les
preguntes, o bé a que no se’n recordava, però crec que degut al seu problema auditiu, no
m’entenia bé. A més, hi ha un moment en què em diu que el seu pare no treballa i
després diu que treballa al camp, o diu que ella no treballava i després diu que treballava
“cuidant” cabres. Penso que aquestes contradiccions són degudes al fet que no li dóna
massa importància al treball que no es realitza en una empresa, la qual cosa no vol dir
que el desprestigiï, sinó que no s’acaba d’adonar de la importància que tenia. Finalment,
cal dir que el gos de la meva àvia va lladrar en diversos moments de l’entrevista, per
això he hagut d’esborrar tres moments de l’entrevista en els quals no es sentia res (…)
Crec que la transcripció va ser el que més em va costar degut a que vaig entrevistar a
una persona major, i usava mots que jo no havia sentit mai, com per exemple, noms
d’estris que ja no s’usen, o paraules que s’usaven més en el poble que a la ciutat.
Incorporar la informació rebuda al treball de recerca va ser allò que vaig trobar més
complicat a l’hora de fer el meu treball de recerca de Batxillerat, i crec que va ser degut
a la meva inexperiència davant les fonts orals (Noelia Sánchez, segon de Batxillerat,
curs 2005-2006).
Las conclusiones que he obtenido tras hacer esta entrevista es que, comparado con lo
que estamos viendo ahora, en aquellos años, la mayoría de España lo pasaba mal. Me ha
sorprendido mucho la mentalidad de aquellos tiempos: el respeto y la poca confianza en
la relación padre-hijo, el machismo, muchos temas tabú, la visión del matrimonio, etc.
Por lo que ha contado Feli, la relación entre padres e hijos era muy fría, siempre
llamaban de “usted” a sus padres y no había confianza. En casa Feli, como en cualquier
casa de aquellos tiempos, tenían más posibilidades de ir a la escuela los niños que las
niñas, las niñas tenían que aprender a trabajar y, por supuesto, a hacer las labores del
hogar. En los años sesenta, en plena dictadura franquista, nadie tenía libertad de
expresión, nadie podía hablar de lo que quisiera. Esto llevaba consecuencias muy
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importantes, como por ejemplo, que una mujer llegara al matrimonio sin saber “de
dónde venían los niños”. En aquella época los matrimonios eran bastante más jóvenes
que ahora. Antes la mujer no tenía libertad para poder trabajar de lo que quisiera y con
la ayuda de sus hijas hacía todas las labores del hogar. El hombre debía de ir a trabajar
y traer el dinero a casa y, una vez en casa, tenerlo todo hecho para que no fuera
necesario que moviera un dedo. Pero lo que más me sorprende es que en la posguerra la
natalidad esa bastante alta y la causa de ello era que, para salir de la pobreza, las
familias tenían más hijos porque un hijo significaba una mano más de ayuda, es decir,
más trabajo, más dinero para la familia. En cambio ahora tener un hijo supone un gasto
muy importante. En la actualidad hay muchas parejas que no tienen hijos por falta de
dinero. Fíjense que el cambio de mentalidad respecto a los hijos es impresionante. La
entrevista ha transcurrido bien, no ha habido ningún problema respecto a ruidos,
incomodidad, etc. Al contrario, ha sido muy silenciosa y cómoda la entrevista. Feli no
ha tenido ningún problema para recordar nada, se ha acordado perfectamente de todo.
Lo único que, de vez en cuando, se salía del tema y te explicaba otras cosas, pero en una
entrevista de este tipo todo lo que cuente es importante. Durante la entrevista Feli se ha
mantenido muy atenta a todo lo que le preguntaba, con una actitud simpática, de vez en
cuando soltaba alguna carcajada. Creo que todo lo que me ha contado Feli es creíble,
podría ser de gran utilidad para estudios históricos posteriores (Maite Olivares Calero,
segon Batxillerat, 2002).
La entrevista se ha realizado en el domicilio del entrevistado Antonio Velasco, por lo
que había personas presentes que hicieron algún comentario durante la entrevista. Se
han producido varias interrupciones para poder explicarle los temas que le iba a
introducir. La actitud del entrevistado en todo momento ha sido muy positiva por lo que
no me resultó nada difícil realizar la entrevista a pesar de no tener una relación con él.
Antonio Velasco contestó a todo el cuestionario preparado sin negarse en ningún
momento a contestar algunas de las preguntas comprometidas o a aquellas preguntas
que le pudiesen despertar un sentimiento de tristeza. Yo creo que en la entrevista
realizada hay una serie de sucesos bastante interesantes, al menos me interesaron a mí
(Beatriz Hernando, segon Batxillerat, 2002).
En l’entrevista han anat apareixent els temes relacionats amb la seva joventut (què feien,
com es divertien, etc.). Una vegada m’he endinsat en el tema, l’entrevistada se sentia
més còmoda i em contava les coses com si les estigués vivint en aquell moment.
Finalment acaba explicant-nos perquè i com va arribar a Badalona i com ha seguit la
seva vida en aquesta ciutat. L’entrevista s’ha realitzat a casa de l’entrevistada, en un lloc
no molt sorollós, al costat de l’entrada de la porta del pis. Això ha provocat que en
vàries ocasions he hagut de parar la gravadora per tal de no escoltar sorolls innecessaris.
L’entrevistada en tot moment s’ha comportat, és a dir, ha sigut amable amb
l’entrevistador i hi posava moltes ganes per fer l’entrevista, tant és així que ens alguns
moments he hagut de parar la gravadora perquè no li sortien les paraules, és com si ho
estigués vivint en el moment, perquè se’n recordava de les seves companyes, dels seus
amics, dels anys de la seva infantesa, que és una cosa que mai s’oblida (Jordi González
Carballar, segon Batxillerat, 2002).
Veo conveniente hacer algunas reseñas respecto al procedimiento de trabajo que he
empleado. He de mencionar que la persona entrevistada, mi madre, no era la que en
principio tenía pensada. En mi opinión, la persona más indicada hubiera sido alguno de
mis abuelos, por el hecho de que han vivido más generaciones y hubieran podido
proporcionar, seguro, información más detallada sobre la II República, la Guerra Civil
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y la dictadura franquista. Mis abuelos paternos no han podido ser entrevistados ya que
la mayor parte del tiempo lo pasan en su terreno de Girona. Mi abuela materna era,
pues, la persona idónea. Sin embargo, debido a la reciente defunción de una de sus
hermanas, no tiene tiempo ni demasiada motivación, por el momento, para mirar atrás
en el tiempo. Tal vez me sea posible realizar-le la entrevista más adelante. He optado
por entrevistar a Ramona Rodríguez, es decir, mi madre. Pero, no por no ser la primera
opción ha resultado un trabajo infructífero, ni mucho menos. Respecto al
procedimiento, como es evidente, realizo el trabajo en castellano para ser coherente con
la entrevistada que se expresa en castellano. A la hora de hacer la entrevista he hecho
servir una plantilla esquemática -que está adjunta como anexo y que he personalizadoa partir de la cual realizo las preguntas. Como Ramona, la entrevistada, ha vivido menos
que la que iba a ser en un principio entrevistada, he omitido algunas preguntas sobre la
II República y otros acontecimientos. Pero como la conozco bien, he podido indagar en
otros aspectos también interesantes, dejando a un lado los temas políticos, debido a su
apoliticismo. Mientras estoy elaborando este ejercicio y a estas horas de la noche,
echando un vistazo a la entrevista y al trabajo, en general, he de admitir que se siente
uno satisfecho. He comprobado, una vez más, que se puede disfrutar realizando este tipo
de trabajos, además de sacar más provecho del que pensaba en un principio (Daniel
Herrera, segon Batxillerat, 2002).
La casa estava sola, no hi havia ningú més que nosaltres, per tant, estàvem en silenci
absolut. L’aparell emprat per a la gravació era un radiocassette i no era de molt bona
qualitat, per això a vegades s’escolten sorolls a la cinta. L’entrevistat va mostrar una
actitud tranquil·la, de manera que es prenia el seu temps per contestar a les qüestions i,
de vegades, s’havia de parar la gravació per poder seguir bé el guió establert. Hi ha
moments de l’entrevista en què el meu avi ha mostrat expressions que concordaven i
donaven a veure el seues pensaments sobre alguns temes. Quan li pregunto alguna cosa
relacionada amb Franco és com si sentís parlar d’un delinqüent. Jo crec que el meu avi
s’ha expressat bastant bé i amb claredat i no ha explicat cap cosa que pugui semblar
mentida, per què ho hauria de fer? A més la seva memòria és bastant òptima fins al punt
que, a vegades, m’impressiona, ja que se’n recorda de coses que jo he oblidat. Respecte
al contingut de l’entrevista crec que pot ser interessant per dedicar-la al tema de
l’immigració a Badalona i l’estudi de les condicions de vida (Néstor Martínez, segon
Batxillerat, 2002).
Esta entrevista ha sido realizada a mi padre. El hecho de poder realizarla a un familiar
tan cercano me pareció una idea muy atractiva puesto que la confianza, la comodidad y
la seguridad ayudaban a la iniciativa. Gracias a la entrevista hemos podido estar más
tiempo juntos y he aprendido cosas de la vida que anteriormente no sabía porque no
habían venido al caso o simplemente porque tampoco nunca se las pregunté. Ahora
tengo una postura más cercana y positiva hacia los inmigrantes porque escuchar un
testimonio tan próximo, hace experimentar la situación angustiosa por la que pasaban.
El entrevistado saca temas muy interesantes: la pobreza de aquellos años, las
costumbres y formas de vida de antes, la inmigración de muchos europeos a Estados
Unidos, la ansiedad de superación cuando la persona es desafortunada, el racismo, la
introducción tecnológica a Catalunya, el “boom” de la inmigración durante los años
sesenta, etc. Una fuente oral histórica que, a diferencia de los libros, nos narra la propia
realidad sin manipulación alguna por parte de terceras personas (Elisabet Silva, segon
Batxillerat, 2002).
M’ha agradat molt fer-li l’entrevista a la meva mare perquè he conegut coses que abans
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no sabia. A més hi havia moments en què veia com la meva mare se l’il·luminaven els
ulls al recordar moments de fa molt de temps especials per a ella. M’ha fet gràcia el fet
que la meva mare no volia equivocar-se i quedar-se en blanc. Quan no se’n recordava
d’alguna cosa, parava la gravadora i s’apuntava el que m’havia de dir. Afortunadament
la meva mare no ha viscut mai en condicions dolentes però sempre hi ha curiositats
agradables per saber (Empar Margarit, segon Batxillerat, 2002).
Aquesta entrevista va ser realitzada a casa de l’entrevistada el dijous 13 d’abril de 2006.
L’entrevista va ser gravada durant una hora i un quart aproximadament i Purificación es
va mostrar amb una actitud molt comunicativa i amb molta confiança. Gairebé va
respondre a totes les preguntes i la memòria va fallar una mica a l’hora d’explicar com
era la seva escola, a causa de la seva poca edat en aquella època. Aquesta entrevista ens
dóna una visió interessant de com eren les condicions de vida als pobles d’Espanya dels
anys 50-60 i com era Santa Coloma, Badalona i Barcelona també en aquests anys i els
següents (Enrique Martínez, segon de Batxillerat, 2006).
A la persona a la cual he entrevistado he encontrado que, cuando recordaba su
emigración, tenía un tono de tristeza y añoranza de su familia. Además cuando ha
escuchado la entrevista, después de finalizarla, he notado en esta persona un poco de
nostalgia al recordar. Creo que esta entrevista me ha servido para conocer las
condiciones de vida en que vivió esta persona, es decir, mi madre, en un pueblo
pequeño y aislado (Lorena Mayo, segon Batxillerat, 2006).
Esta entrevista se ha realizado el día 12 de abril de 2006 en casa de la entrevistada,
Clemencia Gallego Gallego, de Santa Coloma de Gramenet. La entrevista ha durado
unos cincuenta minutos aproximadamente. Los temas que se han tratado son variados:
desde cómo era la vida en los pueblos de España de los años 50-60, hasta cómo se vive
en la vida actual. Clemencia me ha hablado sobre sus raíces familiares, su pueblo de
origen y su infancia, sus años de juventud, los sentimientos que vivió al tener que
emigrar a un lugar donde casi no conocía a nadie. También habla un poco sobre cómo
vivió la época franquista, y más tarde, la etapa democrática que se abría paso.
Clemencia se ha mostrado muy abierta a hablar sobre todos los aspectos que se han
cuestionado, y su actitud ha sido muy buena: confianza, simpatía, humor,… En algún
momento he observado que tiene una buena memoria, ya que ha recordado cada uno de
los hechos por los que he preguntado sin tener que reflexionar mucho. En conclusión, la
entrevista ha sido muy fácil de realizar gracias a la confianza que Clemencia ha
depositado en mí, y tanto el lugar como ella han sido una combinación muy buena
(Cristina Moyano Vargas, segon Batxillerat, 2006).
La entrevista se realizó en casa de la entrevistada. Al comenzar la entrevista se notaba
un poco nerviosa por miedo a no saber contestar bien a todo lo que se le preguntaba,
pero luego contestó a todo con confianza y muy risueña. Personalmente me ha gustado
realizar la entrevista a mi madre, porque he descubierto cosas de ella que no sabía antes,
y me ha parecido muy interesante (Jenny Ballano, segon Batxillerat, 2006).
L’entrevista es realitzà al propi domicili de l’entrevistador el 10 d’abril sobre les 12’10
hores del migdia. El fet de realitzar l’entrevista en un lloc força tranquil i sense gent va
permetre crear un ambient on l’entrevistat es sentia còmode i sense distraccions per anar
recordant i contestant tot el que es demanava. També va col·laborar el fet de que ja ens
coneguéssim prèviament i això va permetre que hi hagués més confiança a l’hora
d’explicar-me la seva experiència. Va ser molt favorable que l’entrevistat estigués
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acostumat a parlar en públic i a explicar sovint anècdotes de la seva vida durant l’època
franquista perquè, a causa d’això, anava contestant força ordenadament tot el que se li
preguntava. Penso que aquesta entrevista m’ha ajudat a veure des d’un punt de vista
més humà com va viure la gent l’època franquista i quines conseqüències va tenir en la
seva vida el Règim de Franco. Penso que amb els llibres s’aprèn moltíssim perquè ens
donen dades i fets ben explicats però que amb el testimoni directe d’una persona se’ns
proporciona allò que no trobem en cap llibre: la humanitat. Qualsevol experiència
autobiogràfica ens pot fer arribar a comprendre les determinades ideologies de la gent,
segons com va viure la seva vida. Aquestes són coses que no ens poden transmetre els
llibres (Cristian Crespillo, segon Batxillerat, 2006).
La entrevista se ha realizado con mucho éxito. El comportamiento y su forma de hablar
ha sido espectacular. Ha sido muy claro a la hora de hablarnos de su vida pasada. El
lugar y el ambiente muy bien. Está muy contento de que le haya escogido a él para
realizarla. Para nada le importaba su utilización fuera de aquí. Después de acabar la
entrevista la ha querido escuchar 2 VECES!!!!!. Mi valoración es que, a partir de
cuando hablas con personas más mayores, te das cuenta de cómo ha sido la vida y lo
bien que estamos nosotros. Que han sido ellos los que han luchado para que nosotros
tengamos todo lo que tenemos y, de verdad, valorar muchísimo todo lo que han hecho
durante estos muchos años y pienso que, si hay alguien a quien dar las gracias, no es a
los políticos sino a toda la gente que años atrás ha salido a manifestarse y hacer que
todo vaya bien (Estefanía Quevedo, segon Batxillerat, 2006).
L’entrevista s’ha realitzat a casa de l’entrevistat, més concretament a la seva habitació i
ha anat molt bé. L’entrevistat ha estat molt tranquil mentre durava l’entrevista, encara
que estigués constipat. Un cop he acabat l’entrevista puc dir que estic molt satisfet ja
que l’entrevistat ha estat el meu pare i faré una altra còpia del cassette per guardar-me-la
per a mi. L’entrevista m’ha agradat molt ja que he après coses del meu pare que abans
no sabia, com per exemple, que el meu pare era una persona humil, sense cap ideologia
política, i el que l’interessava era mantenir la seva família, exactament igual que el seu
pare, el meu avi. Per acabar, cal dir que realitzar aquesta entrevista m’ha fet valorar les
comoditats que tenim ara per viure, comparat amb uns anys enrere. I sobretot valorar
l’esforç del meu pare per mantenir, primer a la seva mare i als seus germans, i després
per aconseguir formar una família i fer-la viure, amb l’ajut de la meva mare, més o
menys còmodament, comparat amb la precarietat en la qual vivien abans (Daniel
Martínez Cruz, segon Batxillerat, 2006).
L’entrevista s’ha realitzat a casa de l’entrevistada, Lucia Saízar, en un ambient
acollidor i relaxat. Lucia es mostrava nerviosa, sobretot a l’inici de l’entrevista.
Acostumava a moure les mans i a jugar amb un bolígraf, aspectes que evidenciaven el
seu “nerviosisme”. Però en general s’ha mostrat confiada i ha parlat d’assumptes íntims
i familiars sense recels. Sovint quan parlava d’algun tema persona somreia amb un gest
de complicitat i, a vegades, fins i tot, s’avergonyia, es posava vermella i reia. Lucia
s’ha emocionat al parlar dels seus pares i sobretot del seu germà, ja que parlava d’ell
amb gran estima. Crec que, degut al seu “nerviosisme” i al temps transcorregut dubtava
de moltes coses de la seva infància i utilitzava sovint expressions com “pienso”,
“imagino”, “creo”,… Crec que l’entrevista té molts aspectes interessants a destacar.
Primerament la vida quotidiana durant el franquisme. Mitjançant el testimoni de Lucia
podem observar la situació de pobresa del poble que veiem reflectit sobretot en
l’habitatge, el menjar i les joguines. A més, podem observar que l’única sortida per
fugir de les obligacions que tenia des dels 8 anys era estudiar fora del poble en un
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convent. També caldria destacar la falta d’ideologia política en general, ella no va tenir
consciència política fins a una edat molt avançada i la resta de la família, exceptuant el
germà i el pare, no tenien consciència política. També la por generalitzada, que Lucia
anomena diversos cops. Un altre aspecte a destacar és la clandestinitat de la militància
política. Tot i que el seu germà pel que sembla va participar en l’aparell ideològic de
l’ETA en el franquisme, ja que vivien en un poble de Guipúscoa, la seva família no
tenia molta informació sobre la seva funció, fins que va anar a l’exili, perquè ell no
volia perjudicar-los. Per últim destacaria els sentiments d’angoixa i vigilància contínua
que Lucia descriu a la ciutat de Bilbao durant l’Estat d’Excepció (Ester López Saízar,
segon Batxillerat, 2006).
Para realizar este trabajo me he centrado en algunos aspectos que he considerado
relevantes de la vida de un personaje no famoso como es mi abuela. Estos aspectos en
los cuales me he basado son tanto sociales como políticos. He escogido estos rasgos de
la vida de mi abuela porque creo que son los que más han evolucionado con el tiempo y
mediante los cuales podemos observar el desarrollo que ha sufrido nuestra sociedad en
los últimos años y, por tanto, podemos entender cual era el contexto histórico de aquella
época. Mi abuela nació en el 1933 en un pueblo de Badajoz llamado Zafra, aunque de
pequeña se trasladó con toda su familia a Almendralejo. Ella, llamada Juliana San
Segundo Calvo, vivió la Guerra civil española siendo muy pequeña, pero puede
recordarla perfectamente gracias a las historias que le contaba su madre. Además
también ha podido sufrir la época de posguerra y, cómo no, toda la dictadura franquista.
Estos aspectos entre muchos son en los que he basado mi entrevista. Debo destacar que
uno de los hechos que me ha llevado a hacer la entrevista a mi abuela es que crecí en el
seno de una familia comunista, cosa que hace que en mi comentario se refleje
perfectamente cómo era la vida de los comunistas en época franquista. Por tanto, hay
una parte de este trabajo en el que se explica cómo eran tratados, y en general, el día a
día de una persona de ideología de izquierdas durante la dictadura, cosa que era
bastante duro y difícil en esa época. Por último decir que gracias a este trabajo se puede
contemplar cómo ha habido una evolución cronológica y notable de la sociedad.
Valorando personalmente este trabajo realizado puedo decir que es una forma dinámica
de aprender. Creo que una fuente oral nos puede proporcionar tantos o más
conocimientos que un libro. Además la información que una persona en concreto nos
puede facilitar no aparece en ningún libro. Particularmente creo que es fácil poder
situarse en una época histórica a través de las explicaciones y vivencias de una persona.
Asimismo es mucho más emocionante y aprendemos conceptos y partes de la historia
que no conocíamos hasta el momento. Cada persona tiene una historia propia que contar
y creo que es algo interesante de conocer. Los libros nos dan una visión general de la
historia, una historia que todos aprendemos de la misma manera. Pero, ¿qué pasa con
aquellos que vivieron esa historia?, ¿están de acuerdo con lo que dicen los libros?
Podríamos entrevistar a mil y una personas que vivieron en la época de mi abuela y
todas ellas tendrían una historia distinta para contarnos, que seguramente sería muy
diferente a la que aparece en los libros y con las cuales podríamos aprender tanto o más
que con ellos. En conclusión, decir que una persona de carne y hueso puede ser una gran
fuente de conocimientos de la historia y del contexto histórico y una forma de aprender
sobre la vida (Jonathan Molero, segon Batxilerat, 2006).
La entrevista ha estado realizada en la propia casa del entrevistado, Don Melitón
Jiménez Múñez, mi abuelo. La actitud de este ha sido positiva, sin embargo he notado
en determinados momentos que, por falta de memoria, no explicaba con exactitud ni
con detalle las preguntas. La entrevista no ha sido muy extensa. Mi abuelo no se
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enrollaba mucho en las contestaciones, y eso me dificultaba a la hora de hacerle las
preguntas. La duración de la entrevista ha sido exactamente 12 minutos y 34 segundos
(Mónica Jiménez, segon Batxillerat, 2006).
Desde mi punto de vista pienso que ha sido una entrevista en la cual hemos podido
observar cómo eran algunas situaciones en las que vivía nuestro entrevistado a causa de
la pobreza que vivió en su infancia durante la dura posguerra. Manuel Méndez hubiese
podido explicarse más, más detalladamente y con más explicaciones, pero con lo que ha
explicado, pienso que ha estado bien (Virginia Méndez León, segon Batxillerat, 2006).
L’entrevista ha sigut realitzada a casa dels meus avis un dia que, juntament amb els
meus pares i germans, vam anar a dinar. És per aquest motiu que no ha pogut ser
gravada en una cinta. L’entrevista ha sigut una mena de biografia ja que explica com
han viscut els meus avis. Al meu avi li va fer molta il·lusió i a la meva àvia també. Als
dos els hi va agradar col·laborar en aquest projecte i també els hi va fer molta il·lusió,
igual que a mi, fer-se-la. Ha sigut una activitat molt commovedora perquè m’ha
aproximat més als meus avis i m’han fet partícip de les seves vivències. Encara que ha
sigut una vivència repetida perquè en el meu treball de recerca ja els hi vaig fer una
entrevista, però ha sigut una cosa que ha agradat molt tant als entrevistats com a
l’entrevistador (Jéssica Espejo González, segon Batxillerat, 2006).
La entrevista se ha realizado en casa de la entrevistadora, Jéssica Ruiz Delgado. Esta ha
sido realizada de manera familiar debido a la confianza de la entrevistadora con los
entrevistados. Su actitud ha sido, en general, buena pero un poco escasa debido a un
momento de nervios al comenzar la entrevista pero que poco a poco ha ido
desapareciendo. En conclusión, me ha parecido una entrevista interesante ya que los
entrevistados daban toda la confianza y explicaban su situación tal y como ellos
recordaban (Jéssica Ruiz, segon Batxillerat, 2006).
La entrevista no fue como yo creía. En vez de recordar un tiempo bonito, lo que me ha
hecho es pensar que la gente que nos precede y que vivió la transición no sabía nada de
a donde se dirigían en el momento en que la vivían. Vivían día a día con incertidumbre
pero gracias a su positivismo lograron alcanzar las metas que se propusieron y también
gracias a algunos políticos, sindicalistas y grupos obreros, España ha conseguido llegar
a lo que es hoy en día. Creo que esto a mucha gente que presume de democrático (sobre
todo en la parte de la derecha) le pareció demasiado moderno y vieron que se les
escapaba el chollo que con Franco habían disfrutado durante 40 años. Por primera vez el
pueblo tenía su voz real y era escuchado y sus peticiones aceptadas. Y es que ya se sabe
“el pueblo unido, jamás será vencido”. Aunque también es verdad que “el pueblo
vencido, jamás estuvo unido”. Esta frase ha sido la que más me ha marcado en esta
entrevista en la que he llagado a comprender mejor a mi padre. Y esto a fin de cuentas
también es importante (David Argüeso González, segon Batxillerat, 2006).
És una entrevista sobre l’emigració d’una dona que va emigrar cap a Catalunya quan
tenia sis anys y expressa els sentiments que va tenir. Ha estat realitzada a casa de
l’entrevistat, oralment i ha estat gravada a una cinta. Hem estat amb molta confiança ja
que som familiars. Per finalitzar dir que ha estat una experiència molt interessant.
(Ruben Sánchez, segon Batxillerat, 2006).
L’entrevista es va realitzar a casa meva, ja que la persona entrevistada és la meva mare.
Va ser tant divertit com interessant ja que, al ser la meva mare, no hi havia aquell
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sentiment de vergonya que es pot produir quan fas una entrevista a algú que no
coneixes. L’entrevistada es va mostrar en tot moment disposada a contestar tot allò que
pogués i amb moltes ganes i felicitat de recordar aquells temps. A través de fonts orals
com aquestes, és on veritablement veus com patien aquelles persones que van viure la
guerra en primera persona i en quines condicions havien de viure. Personalment he
après molt amb aquesta entrevista, sobretot sobre la dura joventut que va haver de
passar el meu avi, tant pel que fa a la guerra com pel que fa als anys d’abans i als anys
de després, en els quals les condicions de vida no eren gaire bones. Anys en els quals
la societat aspirava a refer-se dels durs cops sentimentals i materials que havia provocat
la guerra. Sabien què era treballar per poder menjar. Fets aquests, que sentim o veiem a
la televisió actualment en països que estan contínuament en conflicte, són els que
haurien d’agafar els joves com a moralitat i aprendre a valorar el que tenim o a valorarho una mica més. Ja que sempre hem de pensar que desgraciadament hi ha algú pitjor
que nosaltres a alguna part del món (Mercè Pont, segon Batxillerat, 2006).
L’entrevista s’ha fet a casa meva que, al ser la filla de l’entrevistada, és la mateixa per a
les dues. Primer de tot vaig comentar-li la idea de fer-li una entrevista per a una nota de
classe d’història. Ella va accedir però, a l’hora de fer-la, es sentia bloquejada i no es
veia capaç de fer-la. Finalment vam poder fer-la. I amb una bateria de preguntes a la mà
vaig començar a preguntar-li coses. L’actitud d’ella, en el moment de l’entrevista, ha
sigut totalment oberta, senzilla, confiada, etc. L’ambient era gairebé igual al que sol
haver quan ella i jo parlem sovint d’aquests temes. No obstant, s’ha mostrat dubtosa en
alguns aspectes, cosa que no ha espatllat l’entrevista. La meva valoració general de
l’entrevista és plenament positiva. Tot i que res del que la meva mare comenta d’ella és
per a mi nou. La veritat és que fer una entrevista sempre és enriquidor i serveix per
agafar pràctica, confiança, “soltura” i experiència fent l’entrevista i amb el tracte vers la
gent (Laura Gispert, segon Batxillerat, 2006).
La meva visió sobre el tema és bona perquè és important que ens impliquem en
projectes d’aquesta mena. El treball de fonts orals em va facilitar el fer entrevistes i
poder ser entrevistat per Ràdio Ciutat de Badalona i la Televisió de Badalona (Manuel
Vázquez, segon Batxillerat, fragment del vídeo Fonts orals a l’aula, 2002).
Jo vaig entrevistar quatre sindicalistes de l’UGT i vaig conèixer quina va ser la seva
situació real durant el franquisme i de la gent que lluitava per coses que nosaltres ja
tenim com és el dret a vot i poder viure en democràcia. Ara ho veiem normal però en
aquella època no ho era i van lluitar perquè ho tinguéssim. Per això ara valoro més el
que tenim (…) Un historiador real és el llicenciat i els que es dediquen a això, però des
del moment que tu col·labores en un projecte històric i ets els mitjà per recuperar una
història de vida, ja et pots considerar una mica historiador perquè estàs recollint la
història d’una persona (Lot Tortajada, filòleg col·laborador del projecte, fragment del
vídeo Fonts orals a l’aula, 2002).
Per a mi era un handicap això de les fonts orals perquè jo per a expressar-me sóc molt
dolent i apart ha estat la primera vegada que jo he estat parlant amb la meva mare hora i
mitja perquè jo a la meva mare “hola y adios” i ja està (Juan Reverte, segon Batxillerat,
fragment del vídeo Fonts orals a l’aula, 2002).
Tornar a l’índex general
Tornar a l’index de l’ Annex A
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2.3.- Comentaris sobre la pràctica de les fonts orals extrets de treballs
de recerca de Batxillerat dels alumnes de l’IES Barres i Ones de
Badalona.
Este estudio (sobre la emigración) está basado en los testimonios de personas que
pasaron por la situación que se analiza en este trabajo. Mediante las fuentes orales
podemos obtener información que no podríamos obtener a partir de una fuente escrita,
gráfica, etc. ya que las experiencias personales son individuales y desaparecen a la
muerte de la persona que las ha vivido. Las fuentes orales nos ofrecen información de
primera mano de las actividades más cotidianas como por ejemplo: cómo era el trabajo,
las condiciones de vida, etc. acercándonos a la persona y haciéndola desaparecer del
anonimato. También nos pueden aportar información de los vencedores o de los
perdedores de las guerras y conflictos, información que también podemos obtener en un
buen libro de historia. Pero lo realmente importante es que a través de este método
podemos sacar las reacciones interiores y los sentimientos de uno y de otro. Se ha de
intentar que la muestra de entrevistados sea diversa y plural porque sino cabe la
posibilidad de que caigamos en un subjetivismo, lo cual, es bastante corriente. Es decir,
el entrevistado cuenta los hechos desde su punto de vista. Además, es una fuente algo
imprecisa debido a que la veracidad de los datos depende de la memoria del
entrevistado. Por eso, este tipo de fuente necesita de la crítica, certificación y
comprobación (…) El (primer) entrevistado muestra un gran interés por explicar los
acontecimientos pero, sobre todo, por dejar claro que la iglesia, a la cual dedica y ha
dedicado mucho tiempo, fue el punto de apoyo de todo aquel que lo necesitó. La
trascripción, a diferencia de otras, ha sido fácil porque el entrevistado explica los hechos
de manera bastante clara y ordenada (…) La infancia de la (segunda) entrevistada y las
consecuencias que se derivaron de los hechos que acontecieron marcaron mucho su
persona. Por esta razón explica de forma extensa su pasado, de este modo intenta que se
comprenda menor la actitud que tanto ella como su familia adoptaron. La entrevista ha
sido correcta, aunque a veces la entrevistada se desvía un poco del tema principal de la
pregunta. La trascripción ha sido difícil porque la entrevistada tiene muchos “tics”
lingüísticos (pues, entonces, etc.) propios de una conversación (…) La (tercera)
entrevistada no contesta a la pregunta concreta que se le hace en muchos casos.
Además, lo hace de una forma breve antes de formulársele la pregunta, lo que hace que
el entrevistatdor tenga que intervenir en numerosas ocasiones (…) El (cuarto)
entrevistado se encuentra “molesto” y muy cohibido por la grabadora, pero aún así,
contesta aunque de manera muy breve a todas las preguntas (…) La (quinta)
entrevistada intenta no dejarse nada por explicar y cuando ha de contestar a las
preguntas largas mezcla los hechos, lo cual dificulta la trascripción (Rocío Blanco
Medina, segon Batxillerat, 2001).
Vaig començar la cerca de la bibliografia necessària per a l’elaboració del treball tot
consultant llibres aconsellats pel tutor del treball, Emili Ferrando, com també
bibliografia complementària. Primer vaig buscar informació referent a com era la
situació en general d’Espanya, Catalunya i Badalona en èpoques franquistes. D’altra
banda vaig informar-me de tot lo referent al feminisme i a la Secció Femenina que es va
fundar l’any 1941, preguntant a les dones entrevistades i buscant informació sobre
aquest punt. En segon lloc començo la recerca de testimonis de dones de la ciutat de
Badalona i rodalies que van participar en sindicats i es van moure en aquella època. Una
feina que no va ser gens fàcil degut a que moltes dones no estaven interessades en
aportar els seus testimonis. Cal esmentar que el fer una entrevista, per molt fàcil que
sembli, no ho és gens ni mica, pots trobar-te amb una gran varietat d’adversitats. Des de
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que comences la recerca de testimonis fins que acabis la transcripció de les entrevistes i
la fitxa tècnica, poden passar mesos. Després de les entrevistes arriba la tasca de
transcriure-les. No és fàcil transcriure una entrevista ja que poden succeir imprevistos
(sorolls del carrer, que no s’entengui el que t’està dient l’entrevistat,…) que fan que el
fet de transcriure les entrevistes es faci molt pesat. Un cop fetes les entrevistes, vaig
seguir amb l’elaboració del contingut del treball que porta en conseqüència el buidat
d’informació que les entrevistades, els llibres, articles, etc. m’han aportat durant tot el
procés anterior. El treball s’ha fet bàsicament amb fonts orals ja que en els llibres no
comenten les dones sindicalistes i he hagut de buscar-les per a poder informar-me, un
àmbit que encara no està molt estès en la recerca dels historiadors. Algunes de les fonts
orals que s’utilitzen en aquest treball les podem trobar en l’Ajuntament de Badalona i en
el propi Museu Municipal. Per finalitzar hem inclòs al treball “octavillas” i documents
on es reflecteixen com era un contracte en aquella època i els fulls de salari que tenia la
meva mare de quan va treballar en l’empresa Cortex. (…) La tasca de fer les entrevistes
és dura i complicada. Una nit vaig decidir fer-li una entrevista a la meva mare perquè
sabia que ella va estar afiliada en CCOO i em podia ser molt útil per al treball. La meva
mare va col·laborar encantada. L’entrevista va tenir lloc el dia 7 de novembre a les
11’30 de la nit. En l’entrevista no se sent cap soroll ja que estàvem les dos soles i per les
nits no se sent soroll. Va durar més o menys una hora (…)
El professor Emili Ferrando em va donar el telèfon on treballava Salvadora Castaño i la
vaig trucar per si volia col·laborar en el meu treball de recerca. Em va dir que sí i vam
quedar el 8 d’octubre a les 3 del migdia en l’institut per a fer-li l’entrevista. Mentre
fèiem l’entrevista hi van tenir unes quantes interrupcions i quan s’obre la porta de
l’institut per a què entrin els nois i les noies, s’escolta molt de xivarri. Però l’entrevista
es va fer molt agradable ja que ella s’expressa amb claredat i tot va sortir bé. Va durar
aproximadament una hora (Lorena Molina Checa, segon Batxillerat, 2003).
El tema que estudia este trabajo es la emigración en los años 60 a Badalona. Ahora
estamos asistiendo también a una fuerte inmigración marroquí, tema que influye mucho
en la sociedad actual. Yo pienso que este tema es muy importante porque todos
nosotros, quien más o quien menos, tiene algún familiar que fue inmigrante en los años
60. Por otra parte el fenómeno de la inmigración no es una cosa nueva sino que se ha
dado siempre a lo largo de la historia. Principalmente mi trabajo está realizado a partir
de fuentes orales, es decir, se basa en historias de los inmigrantes de aquella época.
Estos testimonios están recogidos en cinta de vídeo y en una grabación en cinta.
Mediante las fuentes orales podemos recoger una información que no se podría recoger
de otra forma. Este trabajo es muy sobrecogedor porque las personas que se dejan
entrevistar están abriéndote el corazón, te explican su vida, su historia, sus momentos
felices, sus momentos más tristes,… Esto es una experiencia única ya que
probablemente ni los nietos de estas personas saben esa historia que los abuelos llevan
oculta durante tantos años, probablemente porque nunca se habrán sentado a
escucharlas. Estas historias sólo las saben estas personas y las historias desaparecen
cuando el protagonista muere. De esta forma estas pequeñas historias de alguien
desconocido para la sociedad se quedan plasmadas en una grabación que servirá para
otras personas que estén interesadas en el tema. Los estudiantes de este año que hemos
hecho el trabajo de recerca sobre la emigración hemos sido muy afortunados ya que
hemos tenido la gran oportunidad de explicar nuestras experiencias en El Punt de
Badalona y en Radio Ciudad de Badalona. Estas experiencias pueden ser bastantes
útiles para los estudiantes ya que se esfuerzan en hablar sabiendo que eso lo van a
escuchar y lo van a leer muchas personas. Por eso motivo te esfuerzas más y pierdes la
vergüenza que nos acompaña siempre. El trabajo ha tenido sus cosas buenas y sus cosas
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malas. Como cosas buenas podría calificar el cariño que nos da la gente a la cual
entrevistamos, podemos escuchar las historias de sus vidas, vemos cómo nos abren el
corazón sinceramente y sobre todo podemos conocer todavía mejor a esos familiares
que nunca pensarías que tendrían semejante historia. Las cosas malas de este trabajo
podríamos decir que son las transcripciones de las entrevistas. Las transcripciones son la
parte más dura del trabajo, nunca me hubiera imaginado que fuera tan duro. Primero
porque la gente habla rápido y no vocaliza bien. Segundo porque las grabadoras no son
de muy buena calidad. Tercero porque las entrevistas suelen ser muy largas y se hace
muy pesado transcribirlas. Y cuarto porque has de dedicarle muchas horas (…) Yo diría
que esta entrevista ha aportado mucha información a este trabajo ya que nos explica
detenidamente cómo eran los juegos, los materiales empleados para la escuela, etc. A
Félix se le ha notado muy seguro a la hora de responder a mis preguntas y cuando ha
dudado en algo lo ha dicho con sinceridad. Me atrevería a decir que es una entrevista
bastante creíble. Félix no se mostró tenso a la hora de recordar su historia, incluso
tuvimos algunos momentos de risas mientras nos explicaba ciertas anécdotas de la
escuela (Sonia Rico, segon Batxillerat, 2001).
Per elaborar aquest treball (“Les lluites veïnals a Badalona”) he consultat diversos
llibres, entre ells el llibre de text d’Història de l’editorial Teide, el llibre Història de
Badalona de Joan Villarroya, el llibre Badalona. Un segle de ciutat i Associacionisme
Veïnal a Badalona,… tots ells especificats a la bibliografia. També he consultat per a
l’extracció de fotografies, diversos documents facilitats pel departament de Ciències
Socials de l’institut Barres i Ones. Però per elaborar el treball no solament he utilitzat
els llibres i els documents ja mencionats, sinó que també he consultat a l’Arxiu Històric
de Badalona les diverses entrevistes i biografies que hi ha allà de les persones que van
viure en aquesta època del Règim franquista (Verònica Fernández López, segon
Batxillerat, 2003).
Per elaborar aquest treball han estat necessàries algunes entrevistes que en algun cas
s’han hagut d’elaborar i en altres casos ja estaven fetes i només calia revisar-les i agafar
la informació necessària. Aquestes entrevistes s’han fet a persones molt importants en
aquest tema (“el moviment obrer a Badalona en el franquisme”) o simplement a gent
que no s’ha involucrat en cap conflicte però que han volgut, igual que els altres
entrevistats, cedir els seus testimonis i així passar a formar part de la història. Dono les
gràcies a aquestes persones que s’han prestat voluntàries per a ser entrevistades y que
han volgut contribuir al treball de recerca, deixant en alguns casos que jo pogués revisar
les seves confessions i poder aprofitar-les per al meu estudi. Aquestes persones són Juan
Rico, Maria del Carme Santiago, Jesús Hernando, Adoni González i Manuel Armentero.
També he consultat llibres per poder tenir més informació. Per últim voldria donar les
gràcies al Museu de Badalona perquè he pogut agafar sense cap comprimís algunes
entrevistes que em feien falta, com per exemple la que s’havia fet al senyor Jesús
Hernando i al senyor Manuel Armentero (Kiko Martínez, segon Batxillerat, 2003).
La elaboración de este trabajo ha sido un poco complicada, con alegrías y decepciones,
porque la elaboración de las fuentes orales es muy dura. Para ello hemos tenido que
realizar una serie de procesos. Al principio cuando elegíamos los trabajos tuvimos que
leernos un dossier sobre las fuentes orales para irnos documentando y saber cual era su
función. A lo largo del trabajo hemos tenido que asistir a los encuentros realizados en el
Museo de Badalona, ya que formamos parte del proyecto de investigación científica
sobre la inmigración a Badalona. El primer encuentro fue para asistir a una conferencia
sobre las fuentes orales, después realizamos tres encuentros más para ir viendo cómo
131

iban los trabajos i si teníamos alguna duda o problema, consultarlo. Lo que más me ha
costado del trabajo han sido las fuentes orales. El proceso de estas es el siguiente: En
primer lugar nos dieron el material para las entrevistas, la grabadora y las cintas, además
de orientaciones sobre la ficha técnica, la ficha biográfica y la hoja del acta de donación
al Archivo Histórico de Badalona, que es donde los entrevistados firman para dar su
consentimiento de donar la entrevista al Museo. Después viene la elección de los
entrevistados que en este caso (“La inmigración Magrebí”) fue costosa ya que no hay
mucha gente dispuesta a dejarse entrevistar por alguien desconocido. Respecto a la
primera entrevista hay que decir que es la más difícil porque nunca antes habíamos
realizado alguna. La otra parte de las fuentes orales, la trascripción, es lo más
complicado de todo, ya que al entrevistado no se le entiende muy bien y, por ese
motivo, el proceso de trascripción se hace muy largo. La siguiente parte trata de la
interpretación de las entrevistas. Y por último estas entrevistas y los documentos
realizados se entregan al Museo. Gracias al proyecto y nuestra corta experiencia con las
fuentes orales, hemos tenido experiencias muy interesantes, hemos sido entrevistados
por El Punt i por Ràdio Ciutat Badalona. La elaboración de este trabajo ha sido muy
satisfactoria. Yo misma tenía una imagen muy diferente de la inmigración y gracias a
esta investigación y entrevistas realizadas, tengo una opinión totalmente distinta.
Además he hecho amistad con las personas entrevistadas, algunas de las cuales incluso
me han ayudado a buscar información. Por todo ello les doy las gracias (…) La
entrevista de Charafae nos servirá de mucha ayuda ya que tiene suficiente información
para permitirnos desarrollar algunos de los temas del trabajo. Durante el transcurso de
esta, Charafae ha tenido distintos comportamientos. En primer lugar se mostraba tímida
y reservada pero conforme pasaba el tiempo ha ido relajándose y el poder recordar su
tierra y demostrar sus opiniones sobre la sociedad y sobre ella, le ha ido reforzando y
nos ha enseñado una gran parte de ella. A partir de la entrevista hemos mantenido una
relación de amistad. La entrevista ha tenido una duración más o menos de una hora y
media. La realizamos en el comedor del colegio público Pere de Tera (Elena Lizana,
segon Batxillerat, 2001).
He consultado varios libros para la realización de mi trabajo (“Las mujeres durante el
franquismo en Badalona”) pero mi principal fuente de información han sido las fuentes
orales. Tengo que reconocer que al principio la idea de basar mi trabajo en unas
entrevistas no me atraía especialmente ya que, aparte de suponerme un gran esfuerzo a
causa de mi timidez, no creía que los testimonios me proporcionaran la suficiente
información para realizar mi trabajo. Pero al acabar la primera entrevista, salí muy
contenta y con ganas de seguir adelante con mi trabajo. Descubrí que no hay nadie que
te puede explicar mejor un hecho que la persona que lo ha vivido. Teniendo en cuenta
que lo más probable es que esa persona no sea imparcial en su relato, por eso hay que
tener cuidado y saber diferenciar cuándo te han contado algo objetivamente o cuándo lo
han hecho desde un punto de vista demasiado personal. Los testimonios de estas
mujeres me han proporcionado información que nunca encontraría en los libros de
historia ya que ellas siempre han tenido un protagonismo opaco e invisible. Las fuentes
orales me han permitido elaborar unas historias de vida donde quedan reflejadas sus
vidas como mujeres que sufrieron el Régimen franquista en Badalona y sus vivencias
respecto al trabajo, la educación, la familia, la religión, la cultura, etc. Por todo esto me
gusta agradecer a todas las entrevistadas su naturalidad, su sinceridad, su generosidad y
su amabilidad. Ellas son: Josefa García Robles, Matilde De Monte Arroyo, Olivia
Martín, Carmen Blaya Bieras y Rocío Mateos Ruiz. Gracias a ellas he podido saber
sobre las mujeres de generaciones anteriores a la mía, como lo son mi madre y mis
abuelas y espero que ellas hayan disfrutado tanto contando sus vivencias como yo
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escuchándolas (Elena Amil Pérez, segon Batxillerat, 2001).
Vaig començar lacerca de la bibliografia necessària per a l’elaboració del treball tot
consultant llibres aconsellats pel tutor del treball, Emili Ferrando, com també
bibliografia complementària. En segon lloc, vaig començar la recerca de testimonis de
dones de la ciutat de Badalona disposades a ser entrevistades. Una tasca que no va ser
gens fàcil degut a que moltes dones no estaven interessades en aportar els seus
testimonis. A més alguns dels testimonis dels que volia disposar no els he pogut utilitzar
per falta de temps o bé perquè no he trobat les dones que m’interessaven (…) Les fonts
orals que s’utilitzen en aquest treball tenen la particularitat d’estar emmarcades dintre
dels projectes d’Història oral: el meu treball de recerca sobre Dóna i feminisme a
Badalona i el de l’Ajuntament de la ciutat i el propi Museu Municipal. Entre d’altres
coses vaig assistir el juliol de 2001 a una ponència que van fer els historiadors Emili
Ferrando i Jordi Albaladejo a la Biblioteca de Can Casacuberta amb motiu de la
inauguració de l’exposició La dona, cent anys de protagonisme invisible, i
posteriorment a diverses reunions de metodologia i seguiment del projecte del Museu.
El treball m’ha servit per tenir unes experiències de vida mai tingudes: les dues
entrevistes que han fet a la meva persona (una per al diari El Punt i l’altra per a Ràdio
Ciutat de Badalona), o bé poder entrar a la cara que no es veu del Museu de Badalona: a
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (AHCB) i sales on treballen historiadors i
historiadores de Badalona con Joan Villarroya, Montserrat Carreras, Jordi Albaladejo o
Margarida Abras. Una de les coses que volia fer des de fa temps i que gràcies al treball
he pogut fer: barrejar-me amb els altres historiadors sense que ningú em mirés amb cara
estranya, sinó amb respecte (Manuel Vázquez Muñoz, segon Batxillerat, 2001).
La meva experiència amb les fonts orals va ser, de fet, un dels meus primers passos com
a periodista. Tot i les diferències entre una recerca històrica i el treball diari a un mitjà
de comunicació, el paral·lelisme és ben evident. Buscar la persona entrevistada
requereix una feina prèvia de conèixer els objectius de la investigació i pensar qui pot
ser representatiu i qui té coses interessants per explicar. De la mateixa manera, buscar
una font per elaborar una notícia també t’obliga a saber de què vols parlar i qui et pot
proporcionar, de la manera més ràpida i fiable, aquella informació. En el cas de la
recerca, el qüestionari és clau i s’ha de portar per escrit, tot i que també al cap, perquè la
conversa mai marxi per camins que no es desitgen. Les entrevistes que vaig poder
preparar per als diferents treballs d’investigació (un sobre la immigració estrangera a
Badalona i l’altre, sobre la immigració espanyola al llarg del segle XX, també a
Badalona) van ser un entrenament de luxe per a posteriors tasques. No només en el
mateix camp (actualment preparo un treball sobre la història de l’Associació de Veïns
de Lloreda i del barri) sinó també per a la vida periodística. Amb un ritme molt més
accelerat, s’han de tenir al cap totes aquelles preguntes claus a l’hora de confegir la
informació. Fer l’entrevista també és semblant. Quan parles amb molta gent, al final
vas entenent una mica com portar-los al teu terreny. Aquí també juga molt la intuïció o
la psicologia. Però és una feina difícil i, al principi, amb les fonts orals, vaig pagar la
“novatada”. Clar que es tractava d’entrevistes molt més llargues, amb temps per
reaccionar. L’entrevistat ha de ser lliure per explicar el que vulgui, però alhora se l’ha
de dirigir cap als interrogants que es volen resoldre. L’habilitat per saber tallar en un
moment determinat sense resultar ofensiu, la capacitat per entendre el que l’altra
persona està dient i prendre notes breus però clares, i l’art per “repreguntar” són tres
elements molt a tenir en compte. Tant en la feina de l’historiador com en la del
periodista. Potser la diferència més gran està a l’hora de fer la transcripció. La feina de
l’historiador, més feixuga sempre, ha de ser transcriure, quasi literalment, tot el que diu
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l’entrevistat. Amb aquest material, després, elabora les seves anàlisis i conclusions. El
periodista ha de buscar, en canvi, el contingut més adient, i ho ha de fer en poc temps.
Però igualment en aquest punt, haver treballat amb les fonts orals ha estat útil per tenir
la capacitat de respectar l’esperit del contingut de la persona entrevistada. Ja sigui
immigrant, obrer de la construcció o polític (“Les fonts orals, un camí cap al
periodisme”. Jesús Garcia Bueno, alumne de l’IES Barres i Ones i participant del
projecte sobre la immigració a Badalona, valora anys després les seves primeres
experiències amb fonts orals, 2006).
Encara recordo el dia que vas venir per casa per proposar-me si volia col·laborar en un
projecte que tenies entre mans. Jo vivia a Mataró amb la meva mare. Vas venir en
bicicleta des de Badalona. Jo estava tocant la guitarra amb el meu amic Jordi a la
terrassa, quan et vaig veure que entraves per la porta. Em va alegrar molt veure’t, ja que
feia molt temps que no sabíem l’un de l’altre. Després de fer un mosset i escoltar amb
molta paciència els nostres temes, vàrem quedar una estona els dos a soles. Llavors em
vas comentar la proposta que tenies pensada: entrevistar a unes persones amb un perfil
determinat que serviria per conèixer la immigració a Badalona. Més o menys, crec que
aquest era el primer tema. Volies unir la immigració dels anys seixanta amb l’actual per
tal de crear uns llaços que fossin capaços de fer que la gent respectés més els nouvinguts
per empatia. Tots som immigrants. Aquí va començar el meu primer contacte amb les
fonts orals. Mica en mica em vas anar introduint en el tema, em vas assessorar molt bé,
I em vaig sentir molt còmode treballant amb tu. L’experiència ha estat molt positiva.
En el primer treball, vaig aprendre a respectar als immigrants, perquè vaig descobrir que
mereixen ser ben rebuts, ja que molt pocs immigrants fugen del seu país per gust i, per
tant, al començament es senten estranys… Igual que els meus avis paterns quan van
venir del Rincon de Ademuz a Badalona per millorar les seves vides fa més de seixanta
anys… Després he col·laborat amb el tema de Benassal i també m’he sentit molt
identificat, perquè tot i que no sóc d’allà, he estiuejat durant molts anys i és un poble
amb el què em sento molt identificat. I per últim, el treball de CCOO, que vaig traduir
del català al castellà, em va servir per conèixer més a fons el moviment obrer, les seves
llums i les seves ombres. He descobert que gràcies a l’esforç gratuït de moltes persones,
tenim unes garanties laborals privilegiades. No hauríem d’oblidar la sang que s’ha
vessat per aconseguir unes fites importants; per tant, crec que aquesta gent mereix un
respecte i que es valori l’esforç que van realitzar. I una de les formes, crec que és - tal
com tu em vas comentar una vegada en el teu cotxe de camí cap a Benassal- anar a
votar. Si podem votar, encara que ens sembli insignificant, és gràcies que aquestes
persones anònimes que van sacrificar les seves vides per tal de que milloressin els
nostres drets. Només tinc paraules d’agraïment per tot el què he après amb tú. I com
no, per tot el què em queda per aprendre. Gràcies tio. (Lot Tortajada, col·laborador del
projecte sobre la immigració a Badalona, valora anys després la seva experiència amb
fonts orals, 2006).
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2.4.- Valoració de l’experiència amb fonts orals dels alumnes de
doctorat de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna,
Universitat Ramon Llull.
(* En alguns dels testimonis que venen a continuació solament consten les inicials dels
noms i, per tant, queden pràcticament en l’anonimat. La causa és que no he tingut la
possibilitat fins ara de contactar amb ells per demanar-los la seva conformitat. Els
alumnes que m’han donat expresament el seu consentiment tenen el seu nom escrit al
costat del testimoni).
La pràctica de fonts orals m’ha aportat, per una banda, els coneixements tècnics i la
metodologia específica d’aquest tipus de fonts i, per l’altra, i per mi la més especial, la
sensació de sentir-me historiadora, la sensació d’estar descobrint una part del passat i
creant una petita part de la història de la que tots formem part i, per últim, la sensació de
ser la responsable que les vivències de tots els entrevistats no caiguin en l’oblit, sinó
que es donin a conèixer al món i a tota la societat. Aquesta responsabilitat de ser LA
HISTORIADORA fa que intentis tenir la màxima cura en tot allò que transcrius i
intentes transmetre, per tal que res es pugui malinterpretar per aquelles persones que,
possiblement, dintre d’uns anys puguin llegir, analitzar o estudiar el treball de recerca
amb fonts orals del que he format part. En aquest primer contacte amb la metodologia
de fonts orals m’he adonat que existeixen molts temes que, per la seva reduïda dimensió
en l’espai o en el temps, només poden ser coneguts amb profunditat mitjançant l’ús de
fonts orals. La veritat és que, veient el projecte d’estudi que el professor de l’assignatura
de fonts orals i altres investigadors estan portant a terme sobre el poble de Benassal, he
pensat que seria molt bonic poder realitzar, algun dia, un estudi semblant sobre el poble
de Sallent, poble d’on prové tota la meva família i els meus avantpassats i, per tant,
poble del que tinc molts records d’infància i al que tinc una estima especial. A més,
estic segura que la població, sempre emprenedora, estarien disposats a ajudar en tot allò
que fes falta. Què bonic no deixar caure en l’oblit tot allò que els habitants d’un mateix
espai han viscut durant anys i anys! Què bonic no deixar perdre la memòria d’un poble,
la memòria i els records de tota la seva gent (...) Vull destacar l’impacte que ha tingut
sobre mi el treball de fonts orals del poble de Benassal. Dintre d’uns anys, quan totes les
persones entrevistades en aquest treball d’investigació morin, les generacions futures
podran conèixer la història del seu poble, comunitat o barri d’una manera més humana,
propera i entenedora. És un cas més d’utilitat de les fonts orals a nivell més local, on
les fonts “escrites” no hi poden arribar. Crec que és un magnífic exemple de
preservació de la memòria històrica d’una comunitat. Tant, que ja us vaig apuntar que
m’agradaria fer un treball semblant del poble de Sallent –d’on prové i actualment viu
tota la meva família-. Sóc conscient del gran treball que això comporta i que
necessitaria col·laboradors per tal de poder-lo dur a terme. Així que, tornant a que una
de les limitacions de les fonts orals és el nombre limitat d’entrevistes que
l’entrevistador és capaç de fer, he pensat començar per un treball de menys abast,
igualment relacionat amb el poble de Sallent, i seria un treball sobre la història de la
meva família mitjançant entrevistes a diversos membres familiars i mitjançant
documents i escrits que es guarden dels meus avantpassats. Allò que queda de l’home
és la seva memòria i, quan aquest mor, el seu record. Utilitzem, doncs, les fonts orals
per tal de fer perdurar en el tems aquesta memòria i aquest record (…)
Mi experiencia, al igual que Maria, es que nadie me marcó una pauta de realización de
fuentes orales durante mi enseñanza primaria. Si las estudiamos fueron como un
"añadido" o para completar las "fuentes escritas", que siempre eran las fuentes
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bibliográficas principales en cualquier trabajo o investigación. Estamos acostumbrados
a ver en los diversos medios de comunicación la pasividad de los alumnos adolescentes
de hoy en día o, incluso, su poco interés por las asignaturas, que encuentran aburridas y
poco motivadoras. Creo que sería bueno profundizar en las fuentes orales en la
enseñanza primaria por diversos motivos, que paso a detallar a continuación:
- Motivación y creación: En los trabajos de fuentes orales los alumnos se involucran e
intervienen en su formación. De alguna manera, ellos son los "autores" o "creadores"
de una fuente histórica y ello hace que tengan una actitud más activa hacia el trabajo de
investigación y se sientan más motivados para realizarlo. Así, al ser ellos los autores,
se les despierta el interés por hacerlo bien.
- Colectivo: Llevar a cabo una investigación con fuentes orales de manera colectiva
crea "feedback" entre los alumnos y eso les obliga a participar en el proceso de
investigación, creando valores como el diálogo, la participación, el compañerismo y el
debate.
- Intensidad: Como se apunta en el temario, las fuentes orales nos acercan a la historia
de una manera diferente a la tradicional. Es una manera más directa, más viva y
estimulante de conocer nuestro pasado y nuestra historia.
- Conciencia social: Si los alumnos trabajan con fuentes orales cercanas a ellos
(familiares, amigos, habitantes de un mismo pueblo o ciudad o gente de su realidad más
cercana), conocen su entorno más próximo y pueden entender los cambios sufridos en
su comunidad a lo largo de los años (en la ciudad, en su pueblo, en su barrio, etc.).
Seguramente los alumnos estén más interesados en conocer los cambios sufridos en su
comunidad que los cambios sufridos a nivel general en todas las ciudades españolas, por
ejemplo, muchas de las cuales ni siquiera conocen.
- Y, por último, lo más bonito de todo, hace referencia a unas aportaciones de Pilar
Folguera en su libro "Cómo se hace Historia Oral", cuando afirma que el trabajo con
fuentes orales durante la enseñanza primaria y secundaria "hace posible la siempre
difícil interacción entre el pasado y el presente, entre unas generaciones y otras". En
una época en que las relaciones padres-hijos son muy complicadas, los proyectos con
fuentes orales pueden aproximar a los alumnos a la historia de su propia familia
mediante el diálogo y una comunicación más humana y personal (Carolina Sorribas,
2006)
En cuanto a la crítica de la asignatura de fuentes orales, no cabe más que decir que ha
sido un verdadero placer, en minúsculas, en mayúsculas, en negrita y en cursiva.... ha
sido el placer de descubrir que estamos rodeados de historia, saber que todos somos
historia, interiorizar el poder democrático de la historia a raíz de las fuentes orales...
¿Será esta la auténtica fuente de la REAL historia? quiero decir, ¿estaremos
contribuyendo a reformular lo considerado por historia? Creo que es un valor que no
había podido tener conciencia hasta ahora. Saber que nuestras pequeñas vidas tienen un
grandísimo valor, que no sólo es historia aquello institucional... De siempre que mi
vocación ha sido la de ser documentalista audiovisual. Quizá por esto he disfrutado
como una niña chica en este temario. Y encima saber que contribuyo a la historia!!!!!
que más quieres, pequeño hobby!!! Ja, ja, ja!!!. En esta asignatura hemos tenido la
oportunidad de documentarnos de entrevistas vivas como si de un documental se
tratase... de descubrir la parte por el todo. Me ha encantado, tanto la dinámica, como el
proceso, como los objetivos planteados. Convertirse en un investigador, un excavador y
arquitecto de historias reales.... darlas a conocer, por supuesto, para que sepamos de
donde venimos, al menos... ya que no podemos saber hacia donde vamos. Para que
sepamos que formamos parte de nuestro contexto, para saber que somos y seremos. Así
pues, la intención del trabajo realizado, puesto que las grabé en vídeo, “dvcam” es la de
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poder hacer una reconstrucción de mis “iaietes” durante su infancia. El espacio sería el
barrio de Gracia, y cogería a niños de ahora para reencarnarlos... y reconstruir su pasado
mudo. Sería curioso compararlo con el de ahora, con las infancias actuales... pero eso
sería las deducciones que sacarían los espectadores, ya veremos. La intención es la de
hacer un documental sobre los juegos durante los años de posguerra. Por lo demás,
cesión de cintas y cesión del trabajo, una vez tenga las copias para el documental y
realizadas, sería la de entregarlas al Ayuntamiento, al archivo histórico del barrio de
Gracia para que sepamos o podamos saber cómo era, qué fue (…) En este estudio de
las fuentes orales he tenido la oportunidad de acceder y de husmear ante cuatro
infancias de cuatro personas de características emotivas distantes y tan parecidas a su
vez. EL retrato de la infancia vivida durante los penosos años de la posguerra en el
barrio barcelonés de Gracia es el retrato en blanco y negro que conlleva las
precariedades económicas que van de la mano del sufrimiento, de la escasez alimenticia
y a la picaresca ingeniosa, pero a su vez es un retrato a todo color de la humanidad de
gentes humildes que creaban unos vínculos muy fuertes más allá de las puertas de sus
pisos. Solidaridad vecinal, vida comunitaria, ayuda y comprensión, ingenio y capacidad
de superación… Son el séquito de valores que he podido impregnarme de la charla
amistosa que he ido manteniendo con mis cuatro interlocutores. Una lección de vida, un
empape y descubrir de unas infancias aparentemente desgraciadas en su superficie pero
de un grandísimo valor moral y ético en su forma. Infancias dolidas, sufridas pero que
han generado a estupendas personas de carácter afable y amigable y en las que se puede
leer en su rostro el gozo de la calma, el gozo de la tranquilidad actual, y el gozo de una
vida dedicada perennemente a la superación tanto de sus traumas como de su propia
situación económica. La temática del trabajo giraba entorno de los juegos y juguetes. En
un principio ese era mi eje fundamental de estudio. Durante la primera entrevista,
empero, comprendí que era una excusa fantástica para empaparme de sus infancias
chicas, de sus recuerdos más preciados, de sus primeros gozos y penurias… Fue la
excusa perfecta para beber de sus primeras experiencias en un mundo que para ellos fue
más cruel de lo normal. Pero lo fantástico fue descubrir cómo la ingenuidad inherente a
la infancia les ayudó a sobrellevar toda carga debido a su milagroso desconocimiento de
cómo funcionaba el mundo. Era curioso descubrir cómo estas cuatro personas lloraban,
a sus 70 y pico años por su infancia, mientras que cuando la relataban los ojos se les
emocionaban como si otra vez infancia volviesen a ser. Pintar el barrio donde nací de
sesenta años atrás es impagable. Carboncito, acuarelas, óleo, todas las técnicas que me
han otorgado las fuentes orales de preguntar e indagar en sus vidas ha sido una
experiencia formidable. Puedo ahora imaginarme cines donde hay garajes, norias donde
hay calles para coches, niños jugando a la pelota donde hay niños que pasan corriendo
con sus consolas en la mano. Lloro y satisfacción y una inmensa emoción han colmado
la ideación. Más que trabajo ha sido un placer. Muchas gracias. Sólo queda añadir el
grandioso valor que le otorgo a este método de estudio, tan democrático, tan
documental, tan investigador y riguroso y tan satisfactorio tanto en su consecución
como en su resultado. Apostar por las fuentes orales es apostar por la democratización
de una Historia que debe ser real puesto que la vivimos quienes la narran, sea cual sea
su profesión, clase social o tendencia político-religiosa. Desinstitucionalizar la Historia
la convierte en Historia verdadera por tomar la Historia de los mismos de quienes la
vive. Gracias Emili por estar siempre allí, por tu paciencia y tu calidez y tu presencia
constante. Ha sido un placer. Hasta luego, chicos! (R. D., 2005).
La pràctica de fonts orals m'ha descobert un món completament nou. He après que la
feina ben organitzada, preparada, documentada i les ganes d'escoltar a l'altre poden
donar molt bons fruits. Crec que aquesta pràctica té molt de futur per estudiar el passat
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recent i més tenint en compte l'auge que està tenint en els darrers temps. Com la meva
experiència ha estat molt bona m'estic plantejant trobar la resta de membres del Grup de
Defensa dels Aiguamolls i fer un estudi amb tota la mostra. D'aquesta forma posaria el
meu petit gra de sorra i faria, precisament, història, que és el que m'he sentit que feia en
aquest treball (…) Amb aquesta assignatura del doctorat he après, m’he divertit, he
patit i he crescut com a investigadora. Què més es pot demanar? (Cristina Buesa, 2006).
El mundo de las “fuentes orales” ha sido un descubrimiento grato para mí. Y mira que
ha sido pesado hacer la trascripción, sin embargo se compensa con el gozo del tiempo
de la entrevista. En las dos entrevistas que he realizado más que realizar un trabajo he
tenido la sensación de tener conversaciones tranquilas. Quizás no sólo para el
entrevistado sino también para mí, esas dos horas de entrevista fueron pequeños
“parones” en nuestro ritmo de vida frenético para dedicar tiempo a escuchar al otro.
Como le comenté a Emili en un correo dirigido a su buzón, la satisfacción de esas
entrevistas me ha hecho plantearme repetir la experiencia pero con mis padres.
Regalarnos ese “parón” de una hora y media para escucharles, escuchar sus historias de
vida que creemos que conocemos pero de las que somos grandes desconocidos (J. I.,
2006)
Me ha gustado mucho entender que hay otra manera de “hacer historia” y estoy segura
que es una metodología con mucho futuro ya que es joven y tiene todavía mucho
recorrido. Eso espero (…) Este ha sido mi primer curso del doctorado y todavía no sé
si usaré esta metodología en la tesis, pero lo que sí es que me ha dado otra perspectiva
sobre la historia y sólo por eso ha valido la pena (Núria Serrano, 2006)
He descubierto a través de las fuentes orales la posibilidad de obtener informaciones
históricas sobre el pasado reciente. Realmente he tenido la experiencia de sentirme un
poco como historiadora. Me gusta mucho todo el proceso para la realización de las
entrevistas: el diseño del proyecto, la ficha biográfica, la ficha técnica, la trascripción,
todo fue válido para mi crecimiento personal y profesional. He escuchado muchas veces
la grabación, toda la entrevista, una y otra vez, y es impresionante los diferentes detalles
que descubres cada vez que la escuchas. Es algo inexplicable lo que sientes cuando
empiezas la entrevista y una persona que no conoces empieza a contar cosas sobre su
vida, familia, historia, experiencias, etc. Es una manera mucho más valiosa de recibir
una información histórica que simplemente leer un libro (M. T., 2006).
Al tratarse de una entrevista temática y no de una historia de vida, no me he sentido
muy historiadora, pero gracias al material de lectura aportado en esta asignatura he
entendido la importancia tan vital que tienen las voces de los protagonistas anónimos de
la historia de un país. La historia no la forma un personaje famoso, la formamos todos
con nuestras vidas diarias. Conocer una época es conocer a su gente, a las personas que
la vivieron. Es un lujo conocer detalles de la vida de alguien dispuesto a abrirse, a
entregarse por completo y hablar desde los juegos de su infancia hasta los momentos
más duros que vivieron para ganarse el pan en fábricas o emigrando desde sus pueblos.
Son sentimientos puros y reales que trazan un retrato fiel y generoso. Creo que las
fuentes orales no tienen límites, pueden abordar prácticamente cualquier tema, desde la
historia de una vida hasta temas concretos en los que el entrevistado en cuestión se ha
especializado. Me ha gustado la experiencia y voy a repetir (…).
La veritat és que, degut a la meva professió, tinc la gran sort de gaudir de les fonts orals
molt sovint, però mai les havia pogut gaudir com en aquesta assignatura perquè al
periodisme les entrevistes sempre s'han de limitar a un determinat espai, en canvi en el
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treball d'aquesta assignatura ha estat un autèntic plaer poder transcriure les entrevistes
completes. Tal i com diu el text del tema XV, "una singularidad de las fuentes orales es
que el alumno interviene dede el primer momento en su creación, aportando de forma
creativa una fuente histórica inédita", i és una llàstima que avui dia tant a les escoles
com a moltes carreres universitàries no s'aprofitin aquest tipus de fonts. El tocar la
història viva, tramesa per algú que parla amb nosaltres sobre les seves experiències, es
una eina creativa i enriquidora, no només com alumnes, sinó com a persones. Tal i com
han demostrat les entrevistes que l'Emili ens va facilitar com a lectures del curs, els
alumnes d'escoles i instituts poden fer una tasca magnífica com a entrevistadors, i segur
que és molt més interessant estudiar el franquisme a través de coses que descobreix un
mateix que no pas seient al pupitre a llegir un llibre de text. Aquesta assignatura ha estat
una primera experiència meravellosa amb el curs on line. Gràcies per tot Emili i a la
resta de companys (Sandra Sánchez, 2006).
Antes de analizar lo que digo, es importante conocer de dónde vengo y qué hacía allá.
Bien, soy brasileño, de una ciudad llamada Natal, una ciudad donde es muy fuerte el
turismo. Tenía mi trabajo como profesor de teatro y actor. De hecho mi carrera es esa.
He venido a España a estudiar, conocer, aprender, moverme. Y me encontré, en la
universidad, con este ejercicio, que más que un ejercicio me salió un desafío y una
forma de conocer la cultura del país en el que estoy viviendo. Pude observar la
importancia de un trabajo como este, no solamente para la reconstrucción de la historia,
sino también para la construcción de posibles historias. Yo como una persona de teatro,
leo la trascripción imaginando escenas, eligiendo mentalmente partes del texto para
construir un diálogo, pensando en los vestuarios a partir de las fotos que he visto. Y
sobre la trascripción puedo decir que, por más duro que haya sido el trabajo de hacerla,
me resultó muy provechosa pues he podido aprender más de la lengua, sus expresiones,
sus dichos (“estar al loro”, “montar un pollo”, etc.). Puedo decir que fue un trabajo que
me hizo acercarme y conocer mejor la historia y la cultura del país en el que estoy
viviendo ahora. El hecho de estar conociendo la historia por boca de quienes la
vivenciaron es de lo más interesante, porque los libros o hasta una película sobre el
tema, jamás te dan la dimensión de lo que fue realmente. Sin embargo las personas que
han vivido no sólo hablan con gestos y emociones sino que también detallan, cuentan
anécdotas y desmitifican lo fantástico, enseñando que la verdad, por más sencilla que
sea, es lo más fantástico. Sobre la asignatura puedo decir que me ha llamado mucho la
atención el hecho de que había reglas claras a ser cumplidas, lo que implicaba una
obligatoriedad, pero el trabajo fue motivado y no forzado, o sea, la conducción fue
hecha de modo que en ningún momento me sentí presionado sino que pude disfrutar de
cada etapa y creo que para mí, estudiar con tranquilidad, me permite un mejor
rendimiento (R. C. d. N. X., 2006).
Más allá de los aspectos técnicos me ha servido para corroborar la importancia de las
fuentes orales en cualquier trabajo de investigación que se precie, sobre todo porque
podemos nosotros mismos conseguir información que no aparecerá en ningún otro libro
y que, de no ser producida por nuestra entrevista, caería en el olvido. Las personas
somos una de las mayores fuentes de información que existen, a veces con tanto
ordenador y tanta bibliografía (necesaria, por supuesto) se nos olvida que muy cerca
nuestro podemos tener la solución a muchas de nuestras incógnitas, tan sólo dando con
la persona adecuada. Permitidme que vaya un poco más allá de lo que se nos pedía con
la asignatura para reivindicar algo que creo vital: el diálogo se está perdiendo en
nuestra cultura y, sin querer ser demasiado tremendista, me gustaría reivindicar su
recuperación a todos los niveles de la vida, porque con esa interacción el mundo iría
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mucho mejor. Me quedo con la idea que más me gusta de la entrevista, la de diálogo a
dos bandas, donde hay lugar para la rectificación y la aclaración, donde se da una
retroalimentación por ambas partes. Me gustaría pensar que mis tres entrevistados han
sido una experiencia provechosa para mí. Que no sólo yo he aprendido de ellos sino
que ellos también han sacado algo de provecho de esos minutos compartidos, aunque
sea una pequeña reflexión sobre lo que son y sobre lo que han podido aportar con su
labor a este mundo. Creo que todos aportamos algo, y eso nos lo enseñan las fuentes
orales. Gracias Emili por habernos dedicado tu tiempo y haber contestado a cada una de
nuestras intervenciones, por haber sido un profesor comprensivo con nuestro ritmo de
trabajo, porque todo el mundo parece muy ocupado pero tú siempre has sido paciente.
Me ha encantado que reivindiques las historias de tanta gente humilde. Por cercanía
geográfica con mi ciudad y mi familia me he sentido muy identificada, me gusta que
las cosas no caigan en el olvido (Alicia Rodríguez, 2006).
Sólo una pequeña reflexión. Y probablemente expreso yo públicamente algo que
muchos de vosotros, colegas doctorandos, habéis pensado de una u otra forma. Pensé
en ello ya al leer los textos de Emili sobre la preparación y la realización de las
entrevistas. Reglas, consejos y normas ya existían, incluso asignaturas y libros de
técnicas de la entrevista. Pronto descubrí que la historia de vida es algo distinto. Si se
para uno a pensarlo, supone un cambio casi radical, más profundo en todos los frentes.
En fin, lo que quiero decir es que al leer los consejos de Emili pensé que eran consejos
fruto de…no sé, de decenas y decenas de entrevistas, de historias de vida evocadas.
Creo que si no fuera así, los consejos serían distintos, más formales. Hoy, al releer las
palabras de Emili en respuesta a Marta y Rosa y para dulcificar lo duro de las
transcripciones, me he topado de nuevo con ese lirismo, no literario, no de ficción, sino
inspirado por una interacción humana y completamente real. Me he dicho que lo
comentaría públicamente. Pienso en cosas como “la voz del entrevistado en el
silencio…” Es un despliegue de empatía humana (toda empatía lo es), de la dulzura
hasta casi la poesía… En fin, que realmente he sentido que eran bien ciertas las palabras
de Emili (A. L. M., 2005).
Creo que esta metodología de investigación está bastante olvidada por la educación
primaria, secundaria y hasta universitaria, al menos por mi experiencia, hasta ahora
nadie me había marcado una pauta o me había enseñado las fuentes orales como técnica
de investigación. Después de ver su riqueza y utilidad, creo que se debería considerar su
aprendizaje en los diferentes niveles educativos. Te enseñan recursos para encontrar
información, pero las fuentes orales casi siempre se olvidan o, si se tienen en cuenta, no
te enseñan su proceso o técnica, se considera un añadido. Mi opinión es que las
asignaturas de historia o similares, según sus diferentes niveles, deberían enseñar no
sólo contenido, sino también las diferentes metodologías que se requieren para la
obtención y clasificación de la información (Maria Moya, 2006).
No m'imagino fer periodisme sense disposar de les fonts orals. Aquestes són un
instrument clau per a l'obtenció de la informació. Les fonts orals són l'element bàsic,
alhora que primordial, per construir una història. La interpretació de les fonts orals
servirà per decidir un titular, un text. Interpreto les fonts orals com l'essència de
l'activitat informativa i constitueixen el segell de distinció dels mitjans. Un mitjà pot
competir si aconsegueix bones fonts orals, aquelles que serviran per desenvolupar un
reportatge, una realitat més pròxima. Poden aportar informació completa o bé adduir
simplement dades, apunts o versions que pot utilitzar el periodista per començar una
investigació o per analitzar millor les informacions que té. Sense les fonts orals es
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perden dades molt valuoses. Són un pou de saviesa popular. Ens fem un favor a
nosaltres mateixos i a les generacions futures si recollim aquests testimonis, i també
sense dubte farem un favor a l'entrevistat perquè aquesta possibilitat d'expressió serà un
acte comunicatiu carregat d'humanitat i d'emoció. Sovint es parla de les fonts orals
relacionades amb la història, però el periodisme utilitza i basa la seva activitat també a
partir de les fonts orals. El periodisme reconstrueix el passat o utilitza un context amb
referències pretèrites i les fonts orals aporten sovint dades rellevants per poder
desenvolupar una informació. Així mateix, el periodisme no en té prou amb l'observació
i sovint ha de recórrer a l'entrevista per aconseguir dades. La utilització de les fonts
orals condiciona els resultats del reportatge.
L'ús de la informació oral afavoreix una actitud analítica diferent, observar de prop com
les persones ordenen la seva pròpia experiència. Permet més accessibilitat, dóna entrada
a esferes i llocs que són inaccessibles amb l'ús d'altres procediments. En aquest sentit
les fonts orals ofereixen possibilitats com contrastar les fonts escrites quan aquestes són
incompletes en determinades circumstàncies (per exemple alguns fets de la vida local),
quan es vol avaluar la fiabilitat (per exemple les estadístiques, sovint deformadores de la
realitat), o quan són parcials (per exemple, la premsa d'un sol bàndol); apropar-se als
sectors i grups marginats del poder; descobrir les circumstàncies que hi ha darrera de
cada moment; aproximar-se a determinats aspectes de la vida quotidiana (com ara el
marc de les relacions domèstiques, els rituals, les despeses familiars o les tècniques de
producció), i conèixer la comprensió que elabora la gent davant dels fets socials, les
solucions vitals per les quals opta cadascú davant dels esdeveniments. Faciliten el fet de
plantejar hipòtesis de treball i de dissenyar problemes de recerca, de manera que les
dades obtingudes a partir d'entrevistes suggereixen pistes que es podran contrastar amb
altres fonts i procediments. Les fonts orals no només enriqueixen un treball, sinó que
enriqueixen també al propi periodista, que es troba satisfet a l'hora d'elaborar una
producció informativa. Li permet obtenir dades valuoses, que més tard podrà contrastar
i completar amb d'altres.
En el meu cas, com a periodista de l'Agència Catalana de Notícies, considero que el
tractament i el rigor de la informació a partir de les fonts orals és ben diferent del que
s'estableix a partir de comunicats o notes de premsa amb declaracions. Insisteixo que
l'ús de les fonts orals permet marcar la diferència en un mitjà de comunicació. Crec que
els mitjans en general no aprofiten el joc de les fonts orals, sovint no es contrasten les
informacions i no hi ha prou representativitat de fonts en d'altres ocasions. (Ismael
Peracaula, 2007).

Tornar a l’índex general
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2.5.- Valoració dels alumnes de llicenciatura de la Facultat de Ciències
de la Comunicació Blanquerna sobre els testimonis presencials a
classe.
Després d’estar unes dues hores escoltant les vivències i les lluites de Juan Gómez i
Adoni González que van dur a terme durant el franquisme, em vaig quedar amb la
sensació que avui ja no es lluita per res. Sembla que els joves en general estiguem molt
acomodats i ja ens sembli bé que ens donin la majoria de coses mastegades. Hem nascut
en uns anys on la societat ja ni se’n recorda del franquisme i els joves ho veuen molt
llunyà, quan en realitat no fa ni dos dies de la fi de la dictadura. Personalment les coses
per les qual “lluito” no em semblen tan importants en comparació amb el que van fer
aquests homes que van viure aquesta dictadura tan cruel. En aquell temps van posar en
perill la seves vides per millorar la situació del moment, cosa que trobo molt admirable,
i és injust que no tots ells tinguin el reconeixement que es mereixen. Sembla que durant
anys s’hagi volgut tapar el que va passar durant aquest espantós període, però el que
m’agrada és que les boques dels que el van viure, no callaran. Mentre hi hagi persones
disposades a ensenyar-nos les seves experiències, les hem d’escoltar i aprendre d’elles,
perquè en un futur no es tornin a repetir els errors del passat. M’hagués agradat que
hagués vingut una dona. Ja sé que en un principi estava programat, però ens hagués
pogut ensenyar més coses sobre el tema. Les vegades que he sentit parlar a algú sobre
l’època de la guerra i el franquisme han sigut sempre homes. M’interessaria saber què
feien elles mentre els homes estaven al front o si després també anaven a reunions
sindicals, manifestacions,…conèixer una mica la seva visió dels fets. Tot i així, em va
semblar una tarda molt interessant perquè últimament també he estat parlant bastant
amb el meu avi sobre la guerra civil i el franquisme, i durant uns quants dies he estat
recollint dades que m’han ajudat a entendre millor tot el que va passar. Vaig trobar el
Juan i l’Adoni dos homes forts, ja que van ser capaços de reviure moments molt durs i
explicar-los davant de tota una aula, s’ha de tenir molt de valor. A més, ho van explicar
d’una manera molt amena i no es va fer pesat en cap moment. Fins i tot la manera en
què va acabar la xerrada va ser digna de recordar: en Juan recitant emocionat el poema
que va aprendre a la presó (N. T., 2004).
Avui a classe d’Història Política jo i els meus companys hem tingut el plaer de conèixer
les experiències de dos homes en l’època franquista. Abans de la conferència ens han
posat dos vídeos. El primer es deia “Cuarenta años haciendo camino” on es veia la
Badalona de l’època franquista: grans explanades d’herba, barraques blanques que
pràcticament només tenien una taula, una cadira i quatre coses més. La gent vestia
precàriament, però si més no semblava que fossin una gran família. Arribant
eufòricament, començava a parlar Juan Gómez, un home que va néixer a Andalusia i
que, des que era petit, va haver d’exiliar-se a França i a Barcelona ja que la seva família,
inclòs ell, eren antifranquistes. Només començar la seva història, expressà la seva
indignació pel franquisme. Una i altra vegada deia “El franquismo es lo peor”, fent
referència a que el franquisme ataca la dignitat de la humanitat. Després d’aquesta
manifestació explicà que havia estat en un sindicat il·legal i que l’anomenaven “Sarrià”
(el nom era degut a què havia anat a viure al barri de Sarrià) per ocultar la seva identitat
a l’exèrcit feixista. L’altre home que també va viure aquella època, Adoni González, va
néixer a Badalona i també comença el seu discurs amb una citació: “En començar la
Guerra Civil, naixia una catàstrofe”, indicant que després d’aquella batalla, la situació
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empitjoraria. I no es va equivocar, ja que l’època franquista es caracteritzava per uns
anys plens d’odi, de repressió, de censura, de tortures,… Ningú més que els propis
ciutadans civils podien conèixer això. Adoni va expressar molt commogut les seves
vivències, de com havia arribat a pesar 37 quilos per passar gana, de les seves tortures
que foren brutals, de com havia estat tancat a la presó durant dies i dies sotmès a vàries
pallisses, igual que el seus companys, per estar en contra del règim dictatorial dirigit pel
general Franco. Tot això em va fer reflexionar. La meva mare té una tieta, que es diu
Lola, que va tenir cura d’ella durant la Guerra Civil, ja que la seva mare no tenia temps
perquè havia de treballar hores i hores. I a causa de les actituds revolucionàries de la
Lola, que era anarquista, va haver-se d’exiliar amb el seu home i la meva mare per
poder sobreviure. Avui la Lola, que jo anomeno “iaia”, ha escrit un llibre biogràfic que
parla sobre el franquisme, de la seva vida, del seu marit, un anarquista que sacrificà la
vida per la seva pàtria. Estic orgullós d’ella i em sento tan feliç de saber que un familiar
meu, pròxim, hagi tingut una personalitat tan revolucionària, tan segura de si mateixa,
amb aquestes “agalles”. Espero conservar, com ella, els meus ideals i principis per
sempre. La meva generació no podia sentir aquells moments perquè només els qui les
van patir saben què és prendre’ls-hi la dignitat i la seva llibertat. Per això espero que
mai més hi torni a haver un règim dictatorial (X. R., 2002).
La història no la fan només els poderosos. La història és un camp del coneixement que
té per objectiu descriure el passat de la humanitat, el passat constituït per persones, no
per unes persones. I mai hem d’oblidar que persones ho som tots: blanc, negres, rics,
pobres; homes, dones; catalans, castellans; europeus, africans; polítics, botiguers;
burgesos, proletaris; feixistes, comunistes; sans, malalts; capacitats o discapacitats: la
història la fem entre tots. Això sembla una afirmació evident i en teoria tothom està
d’acord. I és que parlant tots sabem assegurar i prometre moltes coses, tothom és
solidari, tothom respecta la llibertat de tothom i tothom és democràtic. Però quan les
coses es porten a la pràctica sembla que aquest concepte d’història no està tan clar. I
parlo, per exemple, del govern espanyol, que sembla que no voldrà entendre mai una
cosa tan simple i bàsica com aquesta, per simples interessos ideològics (i al mateix
temps s’inflen la boca amb elogis a la democràcia). Per favor! La història no pot
dependre dels interessos de quatre ignorants. La història és el passat i el passat és
científic, hi és i no el podem canviar ni amagar, i sobretot, el passat és de tots!. Dic això
perquè encara hi ha reticències a parlar de certs períodes històrics (com el que va de
1936 a 1977) si no es fa des de la perspectiva dels vencedors. En aquest sentit,
conferències com la d’aquests dos antics militants del PSUC que varen venir divendres,
signifiquen una nova empenta per a la democratització d’aquest passat recent que sovint
ens havien dit que no calia remoure. En Joan i l’Adoni, com molts altres militants del
PSUC i d’altres partits i sindicats, varen dedicar la seva vida a la lluita per tal de canviar
aquella societat injusta que també de manera injusta s’havia establert, malgrat els perills
constants que això provocava. I això ja és un fet, per si sol, a elogiar, perquè hi havia
moltes persones que no estaven d’acord amb el Règim de Franco, però només unes
poques van lluitar per enderrocar-lo. I aquest fet, nosaltres, que hem nascut en una
societat cent vegades millor (que no vol dir perfecta) que la que ells varen patir, els hem
d’agrair. I una de les poques maneres que tenim d’agrair-los tot el que van aconseguir
és recordant-los, és a dir, escoltant-los. Queden moltíssimes coses per descobrir
d’aquest període que m’atreviria a definir com el més important de la història de l’estat
espanyol, i ara encara en tenim de testimonis vius. És per això que aquestes persones
encara haurien de tenir molta més veu, per tal que tots les puguin conèixer, perquè
d’aquesta manera podrem conèixer la nostra família i a nosaltres mateixos d’una manera
més profunda. En Joan i l’Adoni ens varen descriure les seves vides, ens varen obrir els
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seus cors i la seva ment, però ens varen donar una lliçó que hem de tenir sempre ben
present: tot pot canviar. La història és mòbil i la fan tots i cadascú dels homes que
conformen la societat, i no només aquells que manen i que en lloc de fer servir el seu
poder per dirigir-ho al bé de la societat l’utilitzen per elevar la seva figura i fer-se més
rics (de diners, no pas d’una altra cosa). Sembla increïble que l’any 1905 els obrers
poguessin fer-se amb el poder de Rússia; quinze anys més tard els Soviets governaven
el país. Semblava impossible que els catalans aconseguíssim unes institucions pròpies;
ara tenim la Generalitat. Semblava impossible acabar amb la dictadura franquista; ara
com a mínim vivim en un Estat més democràtic. Però això no significa que puguem
asseure’ns a reposar. Aquesta democràcia no és democràtica, la cultura catalana, com
moltes altres, segueix sent oprimida, el capitalisme continua discriminant moltes
persones, les dones encara són maltractades, més de meitat de la població mundial és
pobra,… Encara que alguns ens ho vulguin fer creure, la història no ha acabat (J. G.,
2004).
La utilització de les fonts orals en Història em sembla molt convenient ja que crec que
només aporta aspectes positius a la comprensió dels fets del passat. En primer lloc
apropen a l’estudiant la Història, els fets surten de les pàgines dels llibres per passar al
costat de l’estudiant que d’aquesta manera viu més de prop el que li han explicat.
Aquest testimoni tan proper també ajuda a legitimar la Història que ens expliquen
llibres i professors. Veiem com allò que ens expliquen és realment veritat. En darrer lloc
les fonts orals també ens ajuden a veure l’àmbit més social de la Història que acostuma
a quedar marginat en la formació que rebem. Per acabar només cal fer una crida per
l’aprofitament d’aquestes fonts que, com a persones, no són eternes i algun dia o altre
deixaran d’estar a la nostra disposició. (M. Y., 29-6-2001. Universitat d’Estiu Ramon
Llull).
Los tres testimonios que hemos tenido ocasión de conocer estos días son de un gran
valor histórico y humano. Histórico porque arrojan luz y despiertan las conciencias en
un tiempo –sobre todo desde que el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta- en que
se impone un revisionismo oficial y mediático sobre la historia del franquismo y de la
transición, lleno de silencios y distorsiones. Valor humano porque en la magnificencia
de la Historia narrada en colegios y universidades se olvidan muchos hombres y
mujeres que, con discreción y honradez, abanderaron una causa justa en cualquier barrio
perdido y en una pequeña fábrica. En el caso de estas tres mujeres, el compromiso
personal y el coraje perduran admirablemente hasta en una época en que somos
subsidiarios de un sistema democrático estable y un estado del Bienestar relativamente
consolidado. Estas charlas han sido, pues, un impagable ejercicio de recuperación de
una memoria que muchos sectores políticos e intelectuales, con un barniz reaccionario y
centralista, pretenden mancillar (G.D. S. A., 2001, Universitat d’Estiu Ramon Llull).
Paquita Morillo, Pilar Espuña y Victoria Lázaro. Estos son los nombres de las tres
mujeres que me han ofrecido el mejor regalo que me podían dar: el testimonio de su
vida mientras duró el franquismo, sus tan valiosas vivencias. Mujeres cuya valentía y
coraje hace que escucharlas sea todo un privilegio, una enseñanza y, sobre todo, un gran
honor. Estas experiencias que marcaron su vida irremediablemente, les sirvió para
proyectar su camino por senderos quizá insospechados para ellas. Paquita, inmigrante
como tantos otros en la década de los sesenta, enfocó su vida hacia el voluntariado de
prisiones consiguiendo que la pena y la desgracia de los encarcelados adquiriera una
luz diferente. Apoyó a las madres e hijos drogadictos y buscó soluciones a los
expresidiarios basadas en la reinserción laboral. Pilar puso su granito de arena desde
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acciones cristianas como la HOAC y Victoria, criada en un ambiente totalmente
nacionalista, recondujo su vida desde la oposición siendo incluso detenida y
encarcelada. Pero lo que hace grandes a estas mujeres no son las circunstancias políticas
y sociales que les tocó vivir, porque eso no lo escogieron. Lo que sí que pudieron
escoger es cómo vivirlas. Siempre desde el silencio por su condición de mujer, se
trataba de callar y pasar todavía más desapercibidas o de hacerse oír con pequeños ecos
que movieran montañas. Y esta segunda opción es, precisamente, lo que las hace dignas
de admiración. Las tres tienen en común el espíritu combativo del que tanta gente
carece. Pero lo que más me ha sorprendido es que su motivación siempre ha estado
determinada por su fe. Una fe deslumbradora en las personas y en la acción desde el
cristianismo. Quizá porque todos los historiadores son hombres o quizá porque yo
también soy mujer, la perspectiva femenina de la historia es totalmente diferente a
aquella que nos cuentan los libros. Porque de lo que pasó en la calle se escribió y
porque lo que se vivió en el ámbito privado se despreció. Porque la calle era de los
hombres y porque la casa era de las mujeres, la historia se escribió sin abarcar todo su
esplendor (A. H. A., 2001).
He de decir que el curso me ha parecido realmente interesante. Siempre hemos
escuchado hablar sobre el franquismo, pero en los matices está a menudo el meollo del
asunto. Nuestra amnesia histórica constituye sin lugar a dudas el colador que
obstaculiza entre grumos de memoria una visión global de cuanto ha acontecido en el
pasado. Para ello, además de parecerme estupendo el ir alternando explicaciones
teóricas con soportes audiovisuales, lo que realmente me han marcado han sido los
testimonios que se han paseado por el aula. Su compromiso y entrega me han impactado
fuertemente y su valor, ilusión y ganas de luchar por lo que creen me han hecho
reflexionar entre el yo que soy y el yo al que aspiro ser. La mejor escuela es siempre la
propia vida y esta vez no ha sido para menos. Tanto Paqui, como Pilar, como Victoria
han constituido un enriquecimiento intelectual y sobre todo personal. El tono dialogante
que ha sucedido a sus charlas, junto con el valor de la experiencia vivida, me han
realmente sorprendido. Doy mucho más valor a estas experiencias humanas que te
relatan de cerca lo que han hecho y han vivido. El relato directo constituye otra historia
paralela de lo propiamente histórico heròico que nos viene dado en los libros. Muchas
gracias por todo. Ha sido muy provechoso (M. C. A., 2001).
Com bé va dir el professor en l’aula d’estiu, l’Emili Ferrando, la Història (i també la
resistència franquista) té un compte pendent amb la dona. Per això els tres testimonis
van ser dones, cosa que trobo molt bé. Em va sorprendre molt la vitalitat i ganes de fer
coses que tenien les tres dones. El seu testimoni va ser molt interessant i il·luminaven
perfectament el temari de la classe. A més, va ser molt bonic el diàleg intergeneracional
que es va produir. Amb testimonis com els que hem sentit, la història se sent més
propera i es fa més entenedora (F. P., 2001).
La charla del día 9 de enero me pareció muy interesante. Me hago la misma pregunta
que se hace Miquel, de Vic, el ´”último soldado del POUM: ¿De dónde vino tanto odio,
tanto rencor? ¿Por qué esa Guerra civil? Y de sus palabras destacaría la idea de que no
se puede perder la memoria histórica de un pueblo porque se repiten los errores. La
historia de Paquita fue sobrecogedora por su dureza y su estoicismo. Me gustó cuando
habló de que había que tener espíritu de sobrevivir, de sobreponerse a todo. El que
habló sobre el movimiento obrero me sorprendió cuando dijo que los estudiantes
dejaban la universidad para ir a las fábricas a solidarizarse con la clase obrera y a hacer
la Revolución. De su discurso me quedo con esta frase: no es contradictorio tener
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varias identidades. Mi conclusión es que el relato oral, cara a cara, de gente que ha
vivido, es posiblemente el complemento perfecto para estudiar la Historia, para conocer
el pasado cercano y saber un poco más de dónde venimos y cómo era el mundo antes de
que nosotros llegáramos a él (J. B. H., 2002).
Les tres persones que ens van visitar per parlar-nos de la Guerra Civil la setmana
passada, van ser molt interessants. En primer lloc cal destacar el relleu que els seus
testimonis tenen ja que, per molt que estudiem el període, no és el mateix ni té el mateix
valor rebre la informació dels llibres que rebre-la de primera mà. Els testimonis van
captivar als estudiants que els escoltaven a l’aula, tenien una força i una senzillesa que
arribaven tant al cor com al cap, però de cap de les maneres et deixaven impassible. La
intervenció femenina va ser sorprenent, potser no pel grau informatiu, sinó per l’actitud
que va demostrar la dona durant la conferència. Tot i no haver tingut una vida fàcil, va
demostrar un tarannà conformista, però no amb un to pessimista o negatiu, sinó que ella
va saber entendre i estimar aquella època. Per tant, les records que per a altres persones
podien ser dolents, ella ha tingut la capacitat d’acceptar-los i això és molt lloable. Per
finalitzar només vull destacar que per a mi les paraules d’aquestes tres dones m’han
servit més personalment que no pas per documentar-me, que també, però des de la meva
opinió sí augmenta l’enriquiment personal, paral·lelament també ho fa la part
intel·lectual. Així que en resum, la visita ha estat agradable i agraïda des dels dos punts
de vista i, sobretot, aprofitada (R. C., 2002).
Des del meu punt de vista la sessió sobre fonts orals va ser molt interessant. Les tres
ponències van ajudar a entendre la realitat dels anys de la Guerra Civil i del franquisme,
després d’aquesta, una realitat que ens va ser relatada en primera persona per aquells
que la van viure. Crec que tant la Paquita, com el Miquel i l’Adoni són part de la
història del nostre país i no només en formen part sinó que l’han construït amb les seves
vivències personals, amb les seves lluites. Tots tres testimonis no només van saber
transmetre els fets històrics sinó que van captar l’atenció dels oients narrant les seves
pròpies vivències i expressant els seus sentiments, cosa que els llibres de text no poden
donar. Les tres intervencions em van agradar molt, però potser la Paquita i l’Adoni em
semblaven més propers. La immigració que visqué Catalunya durant aquells anys (que
explica la Paquita) i la seva experiència s’assembla a la de molta gent, a la dels nostres
pares que aleshores també van arribar de tot arreu, d’Andalusia en el cas de la meva
mare. Per altra banda, l’Adoni va saber transmetre molt bé el sentiment obrer que existia
a Catalunya, la lluita per aconseguir drets i llibertats. I m’agrada molt que remarqués
que aquells lluitadors per la llibertat de Catalunya eren d’Andalusia, d’Extremadura i de
tot arreu. Catalunya l’han “aixecada” els catalans que han nascut aquí i els que no i
trobo que l’Adoni va saber remarcar molt bé aquesta idea. En definitiva, va ser una
sessió interessant i enriquidora (M. S. P., 2002).
Sempre és interessant conèixer la història del teu país. La Guerra Civil espanyola és un
tema que sempre m’ha agradat estudiar perquè he tingut l’oportunitat de saber el que va
passar al meu país fa uns anys. Tot i haver-la ja estudiat en cursos anteriors i en aquest
mateix curs d’universitat, el fet de tenir davant meu a tres testimonis directes d’aquesta
guerra ha aportat als meus coneixements noves anècdotes i nous punts de vista. Els tres
testimonis em van impactar molt. Tots tres mostraven en les seves paraules el patiment
que havien sofert durant aquells anys. Però, per altra banda, els seus somriures
demostraven que tot passa en la vida i que ells, tot i haver-ho passat molt malament,
s’havien sobreposat. La Paquita va ser la que més em va emocionar amb les seves
paraules. Va explicar la seva vida des d’Extremadura fins a Barcelona i després a
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Alemanya. Una vida plena de lluita i d’esforç per sobreviure, però al mateix temps que
ho explicava amb una dolçor tant impressionant, se li notava com és de feliç ara podentlo explicar a la gent jove i com se sent orgullosa ajudant a les persones que ho
necessiten. Va ser una conferència on s’explicaven els fets històrics de la guerra però
deixant-los en segon lloc per donar pas als sentiments de les persones que la van viure
directament (M. P. G., 2002).
Personalment crec que la visita de les tres personalitats que van comparèixer per
explicar les seves vivències directes durant l’etapa de la Guerra Civil i postguerra ens
van aportar noves visions per entendre els fets i per veure exemples de circumstàncies
amb les que s’havien d’enfrontar. Les tres visions coincidien en un punt, la duresa dels
fets i les ganes de superació i esperança per millorar les condicions en les que es
trobaven, lluitant de diferents maneres. Em va sorprendre molt el testimoni de la visió
femenina que explicava allò que va viure amb un sentiment i una il·lusió per anar
endavant que fa palesa la fortalesa de la gent d’aquell temps. Un esperit de treball i de
prosperar i d’ajudar al pròxim que hauríem de tenir tots ben arrelat. Aprofundir en el
moviment obrer també va ser molt enriquidor per a la nostra consciència històrica. Crec
que va ser una sessió de la qual en podem treure molt de suc, que ens acosta, amb fons
orals de primera mà, als fets que van passar i ens fa més pròxima i autèntica la realitat
passada. (M. F., 2002).
Acostumbramos muchas veces a olvidar que la Historia tiene protagonistas. Que lo que
pasó hace ya algún tiempo fue el preludio de lo que tenemos hoy en día. Que no
vivimos en una sociedad ideal pero que, al menos, tenemos una sociedad mejor que la
de entonces. Las tres personas que acudieron a la Universidad para explicarnos sus
experiencias vivieron tres momentos distintos y cada uno de ellos muy importantes de la
Historia de España. En el caso del señor Miguel, un hombre que se fue a la guerra por
unos ideales muy fuertes, vivió la Guerra Civil, uno de los momentos más difíciles y
duros de la Historia de España. Pero todas aquellas experiencias le sirven ahora para
analizar lo que fue una realidad que, como muy bien nos contó, está mediatizada. Se
trata de una realidad en la que se ha escondido o ignorado información y que no todo lo
que cuentan los libros es verdad. Paquita, una mujer pequeña pero, como decía ella de
su madre, “grande como un castillo”, vivió una posguerra en la que tuvo que emigrar de
Extremadura hasta Barcelona. Ella dice que no recuerda haber tenido una infancia dura
o fea. Probablemente la tuvo, pero el paso de los años ha hecho que se disuelva ese
sentimiento. Además ella era, al fin y al cabo, una niña y los recuerdos y las vivencias
de un ser que ha vivido poco no son las mismas que las de un adulto. Por último, un
señor que, si no recuerdo mal, se llamaba José Antonio, vivió uno de los movimientos
más importantes del siglo pasado: el movimiento obrero. Este señor es un hombre
comprometido con lo que cree y hoy por hoy hace labores humanitarias después de una
época de desencanto. Se dio cuenta de que no es tan fácil cambiar el mundo aunque él y
otros muchos otros, según mi opinión, lo han conseguido y por ello ahora se dedica a
labores humanitarias. Cabe destacar que lo que tienen de parecido estos tres personajes
son las ganas de explicar algo que les sucedió. Porque explicar a gente como nosotros,
que no hemos vivido sus experiencias, es enriquecedor. Porque, por primera vez,
alguien, de primera mano, te cuenta algo que sucedió de verdad y que le sucedió a él. Es
importante reivindicar que la Historia es de todos y que por esa misa razón hay que
conocerla para conocerte a ti mismo. Y es importante también que la gente que haya
vivido este tipo de experiencias, sea consciente de su importancia y pueda, de esta
manera, contarlas. (S. M. R., 2002).
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La historia se puede elaborar de dos formas: por la documentación (buscando en libros y
archivos para conseguir más información) o mediante la comunicación oral. Desde mi
punto de vista, esta es la que aporta más información, ya que de este modo se consiguen
muchos episodios y anécdotas que no se relatan en la mayoría de libros. Como alguien
dijo algún día, la historia refleja la mitad de los acontecimientos que sucedieron. Por
tanto la comunicación oral es un paso importante si se quiere conocer la historia más a
fondo. De aquí radica la importancia de estas tres personas que acudieron a nuestra aula
con la única finalidad de que la historia sea conocida. Mediante las historias de estas
tres personas podemos conocer más de las tres etapas más importantes de España en el
último siglo: la Guerra Civil, la posguerra y el franquismo, y la transición. A partir de su
emocionante relato, muchos de nosotros empezamos a entender a qué se referían
nuestros mayores cuando de pequeños nos decían que éramos unos privilegiados. No
hay nadie que conozca mejor el sufrimiento que alguien que ha pasado una guerra o
posguerra. Desde mi punto de vista me pareció muy buena iniciativa la de citar a estas
personas para que así podamos conocer mejor la historia de nuestro país (M. R., 2002).
Sens dubte, la millor manera de fer que la història arribi a la gent és explicar-la per
testimonis que formin part dels fets narrats. Així ho vam fer el passat dimecres a classe
d’Història Política tractant el tema de la Guerra Civil espanyola i la postguerra. Van
venir tres persones diferents que representaven sectors clarament diferenciats. A
continuació intentaré fer una breu exposició del que va aportar cada un d’ells.
Miquel Adillon: “No moriria per la República, moriria per la revolució”.
Aquesta va ser una exposició bastant emotiva. Aquest home, nascut el 1921, va
presenciar molts afusellaments. Va ser l’últim soldat del POUM. El que volia dir-nos
bàsicament era que no s’ha de perdre la noció de la història. Explicava que li
escandalitzava i li horroritzava veure com es tergiversaven els fets. No vol que s’oblidi
res del que ell va viure. Reivindica que hi hagi una memòria col·lectiva dels horrors dels
quals ell va ser testimoni, perquè no es tornin a repetir. Té molta por que es tornin a
repetir els errors del passat ja que diu que sent en els polítics d’avui moltes idees que li
fan recordar les crítiques que es dedicaven els partits polítics d’ahir.
Paquita Morillo. “El nada se convertía en todo”.
La següent en parlar va ser Paquita Morillo. Les seves paraules estaven carregades de
sentiment i la seva exposició va ser molt descriptiva. Era d’Extremadura i va venir a
viure a Catalunya. Va explicar amb molta emoció, com recordava la construcció del seu
barri. Ho van fer tot amb els veïns sense l’ajuda de cap institució. Va explicar coses
molt rellevants com que el cap del seu pare li demanava relacions sexuals a la seva
mare, cosa que en aquells temps era plenament normal. El que més em va impactar
d’ella va ser el seu desig de superació i el seu positivisme. Era plenament positiva i
valorava cada moment i minut que vivia. Deia que li ajudava moltísssim recordar
l’esforç de superació que ella havia vist des de petita per part de la seva família per
enfrontar-se al dia a dia. Inclòs mals records, com la falta de menjar, ho valora
positivament i recorda de com res ho convertien en un tot. Amb la seva exposició pretén
reflectir que s’ha d’entendre les altres cultures, ja que ella va estar a Alemanya i li va
marcar profundament. Vol que reflexionem sobre la sort que tenim d’haver viscut en
aquest moment històric i de la sort que tenim de poder assistir a la Universitat.
José Antonio Canillas. “Mi universidad fue el movimiento obrero”.
Era de pares andalusos tot i que ell va néixer a Barcelona. Es va criar en un barri
barraquista “el Somorrostro”, que li deien “la ciudad sin ley”. Amb això ens volia fer
arribar que els problemas de la inseguretat no són nous d’ara ja que els taxistes, quan
ell era jove, no es volien arriscar a entrar al seu barri. Això em va impactar bastant ja
que em pensava que els problemes d’inseguretat a Barcelona eren bastant nous. Una
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altra dada que va apuntar va ser que, quan ell tenia 14 anys, només un 1’5 % dels fills
dels obrers anaven a la Universitat. Explica com es va anar creant el moviment obrer i
algunes de les seves experiències viscudes en aquest sector. Ens va exposar que el ser
obrer no era una cosa d’orgull perquè no era quelcom que s’escollia, però que poc a poc
aquesta concepció canvia ja que millora l’autoestima d’aquests fins al punt que, ser
obrer, es converteix en tot un orgull. En general va explicar el camí que ha seguit el
moviment obrer en aquests darrers anys. Diu que ara mateix l’esquerra i el moviment
obrer es troben en un moment en el que s’han quedat sense referent i han perdut el nord.
Apart d’aquests aspectes també remarca molt els problemes que causa la identitat i que
no hauria de causar, ja que es poden perfectament combinar les identitats.
En general va ser una classe diferent que personalment em va enriquir bastant tant a
nivell cultural com a nivell, personal ja que encara que més o menys tothom sàpiga què
va passar, sempre t’aporta alguna cosa sentir testimonis, ja siguin directes o més
indirectes de fets com els que vam escoltar el passat dimecres. Si més no, fa que
t’impliquis més en la història i, d’aquesta manera, puguem comprendre millor la
situació i la realitat dels nostres dies (C. B. P., 2002).
Avui a la Universitat, i més concretament a la classe d’Història han vingut quatre
persones grans a explicar-nos com van viure la Guerra Civil. El primer de tots un
senyor, portava un excel·lent escrit de les seves vivències. Ho anava llegint mica en
mica, fins que se li va fer un nus a la gola i s’ha posat a plorar. Tots l’hem aplaudit per
animar-lo, però jo també notava una certa tristesa dins meu. La segona senyora també
ha explicat la seva història, potser no ha parlat amb paraules tant clares, però tot i això
el que explicava em semblava molt fort. Jo intentava imaginar-me la senyora uns anys
enrere i intentava veure-la passant entre mig dels caminons, guàrdies, etc. Les paraules
eren molt senzilles, però darrera d’aquelles paraules hi havia «amagat» un sac carregat
d’odi i de dolor. La tercera de les senyores ha estat més divertida, molt irònica. Deia que
comparat amb els altres dos, ella no havia viscut res, però mica en mica li va anar
tornant la memòria i ens va explicar també coses esgarrifoses. Penso que ha estat una
classe molt amena, de les millors que he fet d’història perquè només prenem apunts no
et cap al cap les morts que hi poden haver i les famílies com arriben a patir. La història
s’entén millor amb testimonis directes, és més emotiva, la vius més que estudiant un
dia, et sents “malament” fins i tot quan penses “jo tinc de tot”, però alhora desitges que
tot sigui així. Ara fa poc EUA ha atacat Iraq. Això m’ha fet pensar en la classe de
història, en els testimonis que van venir a la classe d’història, en les seves famílies,…
Crec que aquesta experiència m’ha servit per conèixer o “viure” més a fons una guerra.
Ara, quan algú em parli de la Guerra Civil sempre tindré a la memòria aquell senyor que
amb llàgrimes als ulls explicava el seu cas i el de la seva família. Recordaré la senyora
que, amb paraules ben senzilles, ens va explicar com als disset anys s’anava quedant
sola, sense família, ja que van matar al seu pare, i al seu germà d’un tret al cap. I la
tercera senyora que de forma més irònica va explicar el seu cas potser menys violent
però també trist ja només pel sol fet d’haver viscut la Guerra. Aquestes paraules són
doncs les que escric per mostrar una part del que m’ha quedat d’aquella sessió
d’història. I espero que els companys que vinguin darrere meu tinguin la sort de poder
“viure” la guerra d’aquesta manera tant especial que l’hem viscut tots els companys de
classe. Bé, diari, ja t’he dit què ha passat avui. Sembla que ara tardaré un temps a tornar
a «viure» una història tant apassionant com la d’aquells testimonis. Fins demà (A.M,
1998).
Quan a un li diuen que a la següent classe d’història política hi haurà tota una sèrie
d’invitats que explicaran les seves vivències durant la Guerra Civil espanyola, el primer
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que penses és que està molt bé canviar la dinàmica típica de classe, però eres conscient
que al mateix temps pot arribar a ser molt avorrit. Per sort, en aquest cas no ho va ser.
Com a mínim crec que personalment va ser molt interessant i realment profitós. Els tres
invitats havien viscuts situacions molt diferents, però totes elles eren vàlides per a ser
explicades. A més de ser testimonis d’una vida, eren realitats que es donaven entre el
1936 i fins l’entrada dels anys setanta, amb l’inici de la transició. És cert que a classe ja
havíem parlat sobre alguns dels fets que van exposar aquelles persones, o que ja ens ho
havien dit en anys precedents, però la sensació que et produeix quan t’ho explica algú
que ho ha viscut que s’emociona i recorda mentre fa memòria… Crec que d’alguna
manera això fa que valoris molt més el que et diuen, t’adones de la tragèdia que
representen certes situacions que s’han donat al llarg dels anys. Vull dir que no és el
mateix que vostè (sense ànim d’ofendre) ens digui que les bombes van matar un gran
nombre de civils, que la senyora Paquita t’expliqui com durant un bombardeig es va
llançar al riu, i, quan l’última bomba va explotar, va poder veure com, per sobre del riu,
desfilaven molts cadàvers. Jo ja havia tingut el privilegi de poder fer un treball de
característiques similars a tercer de BUP, però en aquella ocasió era en entrevistes
personalitzades. Vaig haver d’entrevistar gent que hagués viscut la Guerra civil i així
vaig saber una mica més bé en què consistia el “mercat negre” a Barcelona, com
entraren els nacionals a la nostra ciutat, o com es va viure la Guerra Civil a un petit
poble (en aquells dies) del centre-nord de Catalunya, com és Berga. Realment, gràcies a
aquests testimonis reals i en directe, un és capaç de valorar i pensar en els fets de forma
personalitzada, sense la fredor que pot envoltar qualsevol sessió d’història política, tant
en aquesta facultat, com en la resta d’escoles, instituts o d’altres facultats que estudien
aquesta assignatura. Tot i amb el que he exposat fins ara voldria permetre’m de fer una
petita crítica. Com he dit abans, crec que els invitats que van venir van presentar un fets
realment interessants (potser des del meu punt de vista destacar la brillant i emotiva
intervenció del senyor Antonio), però vaig trobar a faltar un convidat que en el seu
temps hagués estat de la banda franquista (no que encara avui en dia defensés aquella
ideologia). Sóc conscient que és difícil trobar algú que manifesti obertament la seva
simpatia cap al Règim, perquè jo m’hi vaig trobar quan feia el treball del que abans
parlava, però estic segur que en cas de que hi hagués estat, el debat i les intervencions
haurien multiplicat en forma de progressió geomètrica l’interès que van crear. Per
acabar només apuntaria que sempre he tingut una petita espina, que és el no poder fer
una xerrada similar en característiques (invitats que haguessin viscut en directe els fets)
a aquesta sobre la segona Guerra Mundial i la situació de la gent tant als carrers
(alemanys) com als camps de concentració en el cas dels jueus. És difícil perquè el cas
es va donar força lluny d’aquí, però si pogués ser possible, segur que seria un tema
“d’interès general” a la Facultat i més a una Facultat de Blaquerna on, segons diuen,
valoren molt la formació humanística de tots nosaltres (P.M., 1998).
La classe d’història de dilluns passat va ser diferent. No va consistir en la clàssica
divagació en veu alta del professor, sinó que tres testimonis d’un període molt concret
de la Història recent del nostre país van aportar les seves experiències personals. Els
estudiants, entusiasmats, vam poder compartir amb alguns dels protagonistes de la
Guerra Civil espanyola, els records d’un moment crucial per a tots nosaltres. Realment
va ser un acte commovedor, sobretot per l’expressivitat dels convidats, emocionats al
recordar els contundents esdeveniments que els tocà viure. Tots els testimonis van
coincidir en la crueltat de la guerra i, sobretot, en la fam, la misèria i l’explotació de la
postguerra, Les vivències personals van ser esgarrifoses. Em va cridar l’atenció
l’experiència d’una jove de 17 anys, que en un principi no sabia de quin bàndol estava.
Una guerra mai és fàcil per a ningú, però encara deu ser-ho menys per a aquells que no
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s’hi juguen res, aquells als que els tocà el rebre sense estar lluitant per defensar els seus
valors. Segurament molts de nosaltres pensem que coneixem la Història del nostre país,
però tot i sent així, només en coneixem una part, normalment aquella que algú ens ha
volgut fer arribar i ha editat en un llibre. Penso que el testimoni directe d’una persona
que ha viscut uns esdeveniments com aquests, tot i ser un testimoni subjectiu, enriqueix
els nostres coneixements, si bé no d’una forma global, sí de forma molt més real. Crec
que ha estat una proposta interessant, tot i potser ho hauria estat més si s’hagués
establert un diàleg entre persones de bàndols oposats (M. M. R., 1998).
Es cierto que los jóvenes no nos damos cuenta de la importancia de nuestra democracia
hasta que vemos derrumbarse a una persona que luchó por unos ideales, luchó contra
una sociedad injusta donde la opresión y el miedo era algo cotidiano. Es en estos
momentos cuando entiendes lo importante que es poder expresar tus ideas con toda
libertad o poder pasear con total tranquilidad sin que nadie tome represalias contra ti por
defender unas ideas contrarias a las que se imponen. Supongo que los que estábamos
allí sentimos gratitud, no sólo porque muchos jóvenes, como nosotros ahora, salieron a
la calle en el 36, se organizaron y se convirtieron en hombres y mujeres fieles a la
libertad, se aferraron a ese derecho que les estaban quitando a punta de pistola, sino
porque al darse cuenta iniciaron un camino, tortuoso sin duda, hacia lo que es hoy un
país libre y democrático. Desgraciadamente no todos tienen la oportunidad de conocer a
alguien que en este momento decisivo y tan importante estuviera defendiendo los
derechos personales y colectivos del pueblo. Yo afortunadamente sí tuve esa
oportunidad, conocí a una persona que afirmaba que su vida había sido un ideal y que
por él había luchado, que con 19 años se fue voluntario a una guerra que apenas
entendía y en la que se mataban hermanos entre hermanos. Por desgracia estas personas
nos han dejado y sólo nos queda de ellos un recuerdo y la tristeza de no poder seguir
aprendiendo de ellos. De los testimonios dados en clase guardaré un grato recuerdo
porque más que un relato, las personas que estuvieron allí contándonos sus vivencias,
nos dieron a todos nosotros, “jovencitos” que hemos nacido en democracia, una lección
que no debemos olvidar (C. C., 1998).
No voy a hablar aquí sobre la historia de muerte, pobreza y represión que todos
conocemos ya sobradamente. Pretender hacerlo sería un acto soberbio, además de inútil.
Voy a hablar en cambio, de algo que en la clase del otro día tuvo mucha más
importancia que cualquiera de las pequeñas historias que confirman la Historia de
nuestro país. Conocer a una persona que te habla sobre sus recuerdos de la Guerra Civil
española, de la posguerra o de la Dictadura implica dotar a la Historia de una cara.
Implica darle rasgos reconocibles a nuestro pasado. Y eso lo hace mucho más cercano.
Cuando esas tres personas hablan sobre su personal historia, la tragedia adquiere
nombre y apellido y quien les escucha se siente más cercano a la Historia. Sale de los
libros de texto para entrar en el terreno de los recuerdos, de los miedos y los traumas
pasados, de las vivencias y las experiencias propias. Es curioso ver cómo, a pesar de que
relatan una misma historia –bombardeos, exilios, familias separadas, campos de
concentración, pobreza, violencia- cada uno de ellos tiene una forma distinta de
recordarlo, de enfrentarse a su pasado. Desde el testimonio serio y dramático, a pesar
de su objetividad, de la primera (Josefina); hasta la exaltación del amor y el respeto por
encima de todo, sobre todo en tiempos de crisis, de la última (Paquita); pasando por el
ardor guerrero y la dignidad de luchador del Sr. Juan. Y a pesar de esa diversidad de
percepciones del pasado, todos ellos comparten un mismo objetivo: transmitir su
experiencia a todo aquel que quiera escucharla pero, sobre todo, a las nuevas
generaciones, aquellas que construirán (que ya están construyendo) el mundo del
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mañana De esta forma, el recuerdo de estas personas se convierte en el nuestro propio,
ya que ahora forman parte de la memoria y han dejado imágenes que no desaparecerán.
Resulta casi imposible olvidarse del señor Juan –una especie de rubicundo abuelo
Simpson- de pie ante toda, apelando nuestra atención y haciéndonos responsables de
nuestro propio futuro. De su voz ya vieja, pero todavía firme, afirmando con orgullo que
él colgó tres banderas catalanas que no duraron ni dos horas puestas. De su compromiso
con la clase obrera, un compromiso que, a pesar del paso de los años, todavía mantiene
y mantendrá durante toda su existencia. De la solemnidad inamovible con que recitaba
un poema. De la necesidad imperiosa que tenía de contarnos su historia para que, en
forma de memoria colectiva, sobreviviera en el tiempo. (Javier Padilla, 2006).
Cadascú dona un valor o un significat diferent pel que fa a les fonts orals. El tema del
període de la guerra civil m’ha donat a entendre una sèrie d’aspectes propis d’aquestes
fonts i el que les fa tan especials. Només començar la conversa vaig poder determinar
el grau d‘importància del tema només contemplant l’expressió del narrador. Aquest
m’explicava com va viure la seva família aquell període d’agitació. Em va descriure
amb gran exactitud les accions que feien durant el dia, algunes de les censures del
regim... En comparació amb una font secundària, aquesta no em podria transmetre el
mateix missatge amb el sentiment d’una persona que ho ha viscut de molt a prop i en
primera persona. L’expressió, els gestos durant la conversa, el to utilitzat, la manera de
parlar... Tots aquests aspectes són una sèrie de factors que tenen igual de rellevància que
el missatge en si. Una font secundària com pot ser el fill d’un testimoni, imatges de
l’època, un historiador... només ens permeten d’imaginar la situació tal com ells l’han
interpretat per la font original. Ja no ens donen l’oportunitat d’interpretar-ho nosaltres
mateixos, el que feríem seria una reinterpretació d’una reinterpretació. El que vull dir
amb tot això és que les paraules no són les úniques que ens donen informació, sinó que
el llenguatge del cos ens aporta igual o més informació que les paraules. ja que, en
algunes ocasions, el moviment del cos ens indica la veracitat o la falsedat dels
arguments explicats (Joaquim Almansa, 2006).
Tots hem sentit les històries sobre la guerra i el franquisme, sobretot aquelles
“batalletes” que han passat els nostres avis i a les quals no en posem gaire atenció.
Malgrat això, després d’escoltar els testimonis, m’he pogut adonar que hem de valorar
el que els nostres avis ens conten, ja que és tant important com el que hem sentit a la
conferència. Tots ells formen part de la història i nosaltres vivim en ella. No podem
ignorar els nostres orígens o passat perquè tots formem part d’un tot i el tot està format
per cada un de nosaltres i ningú és més o menys important dins de la història” (Sara
Guerola, 2006).
Personalment opino que aquestes tres experiències personals que ens han explicat
aquests testimonis són realment interessants, ja que ens fan veure amb uns altres ulls els
fets que van succeir, juntament amb detalls més concrets i vivències personals que en
altres llibres de text no s’hi troben. I aquesta és realment la funció de les fonts orals. Ja
sigui en gravació enregistrada o en veu directa, ens proporcionen una informació
diferent, més detallada, més humana, a diferència de la que podríem trobar en qualsevol
font escrita. Les fonts orals són aquelles que simplement transmetren allò que han viscut
els altres i, en aquest cas, hem pogut ser oients d’uns fets esgarrifants i terribles que mai
desitjaríem viure. I per això disposem d’aquestes fonts, persones que han viscut les
seves experiències i, recordant el seu passat, ens informen dels fetes reals i propis, per
tal de complementar els nostres coneixements d’una forma diferent adquirint un ventall
més gran d‘informació del tema que tractem. Fets com el de la Paquita, el Juan o la
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Josefina, són un exemple de valor per explicar els seus sentiments i vivències de
l’època, cosa que una font escrita no pot proporcionar aquests tipus d’informació tant
directa. Per tant s’hauria de fomentar l’ús de les fonts orals i treure profit a les que
tinguem al nostre abast per tal d’aquirir més coneixements (Sergi Debon Bordonau,
2006).
El pasado 20 de diciembre tuvimos la oportunidad de escuchar a tres testimonios de la
Guerra Civil i tres visiones distintas del franquismo, en primera persona: una niña, un
obrero y una emigrante (...) En conclusión, me gustó mucho que vinieran a darnos esta
pequeña charla ya que, a parte de poner en conocimiento nuestro su experiencia y su
patrimonio, algo que siempre quedará en nosotros, ayudó a ponerle caras y experiencias
personales al tema que estamos estudiando, y creo que nos pueden ayudar para tener esa
parte de la historia más clara (Alba Rodrigo, 2006).
Verlos ahí sentados, mirándonos llenos de vida y con ganas de transmitir su historia, me
han hecho pensar en mi abuelo. Quizá lo más importante de esta charla en “petit
comité” ha sido darme cuenta de que la historia no es algo contado por grandes libros,
ni algo artificial y efímero, sino que es algo inherente a nosotros. La historia es Josefina,
Joan y Paqui, es yo, tú y él; es mi abuelo. Verlos ahí sentados, relatando su historia
valientemente, haciendo frente a sus temores y traumas, me ha hecho pensar en mi
abuelo. De repente, siento la necesidad de contar su vida. Me siento en deuda con él.
Probablemente porque me arrepiento de no haberle prestado demasiada atención cuando
intentaba explicar sus flash repentinos. Lo poco que sé de su pasado es que tuvo el
privilegio de vivir para poder contarlo todo (...) Personalmente opino que ha sido un
gran acierto traer personas con semejantes historias para contar. Hay gente que opta por
el silencio y otras por hablar, por compartir ese pequeño tesoro particular. La historia es
patrimonio de la humanidad y gracias a los más valientes podemos decir que su
pequeño tesoro ahora es de todos. (Miren Lasa Iza, 2006).
La meva valoració sobre l’activitat és molt positiva perquè escoltar testimonis en
primera persona que van viure aquests fets, t’implica més en la història. A més crec que
el vessant és doble: ajuda a transmetre a les persones què ha succeït en un passat molt
recent, i també fa que vegis el rostre humà dels fets, el patiment ocorregut. Se sent tot
molt més real posant-t’hi rostre (Helena Sabaté, 2006).
La Josefina, la Paquita i el Juan van saber posar no només paraules als successos de la
Guerra Civil sinó també el cor i l’ànima. Recuperar la memòria històrica a partir també
de fonts orals és una necessitat i un bé per a la història. Són cada una de les persones
disposades a donar una visió diferent de les injustícies i els malsons de penombra que
afectaven gran part de la societat d’aquella època. Un referent “extrapolable” a molts
d’aquells que s’hi van quedar, però és, sobretot, la part més viva i directa de la història
que no podem obviar (Xavier Parcerisas, 2006).
Ayer fui testimonio de unas fuentes orales que me llenaron de interés y curiosidad por la
Guerra Civil y el franquismo. Ciertamente nunca llegué a pensar que con una fuente
oral se pudiese llegar a transmitir más que con cualquier documento o con cualquier
libro, pero sinceramente, estos testimonios me llegaron muy hondo y me causaron una
gran impresión. Ahora sé que si pudiese habría aceptado hacer el trabajo de la
asignatura en el que hemos de tratar con fuentes orales. Todo lo digo de corazón (Elena
Úriz López, 2006).
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Esta tarde Josefina, Juan i Paqui nos han acercado a la dura España de la Guerra Civil:
una vez más, como tantas veces han hecho aquí y en otros lugares, nos han explicado
sus experiencias vividas durante aquellos años tan duros y difíciles. Estoy convencida
que para ellos no es trabajo fácil revivir esos momentos de dura opresión, de castigo
constante y de hambre, pero han conseguido llenarse de valor y fuerza con la única
intención de contar lo que ellos vivieron, ya que sin su testimonio y el de personas que
vivieron el mismo infierno, no quedaría ahora ninguna constancia de lo sucedido.
Gracias a ellos podemos saber que España no ha sido siempre un país tranquilo como lo
es ahora, sino que gente como Juan, han luchado para que ahora vivamos como vivimos
(...) Una vez culminaron los testimonios me supieron a poco, me habría quedado horas y
horas escuchando sus vivencias, pero era imposible. Considero que la memoria histórica
es el mejor tesoro que tenemos de la Guerra Civil y debemos aprovecharlo mientras
podamos, ya que personas que vivieran aquel horror no durarán para siempre. Gracias a
las fuentes orales podemos tener testimonio de lo que realmente pasó. Es un privilegio
ponerte en contacto directamente con el pasado (Rocío Abella Ruiz, 2006).
Ha estat una experiència motl interessant. Penso que és un privilegi poder escoltar
aquestes persones perquè són una gran font d’informació molt fiable. Les fonts orals
són molt importants perquè cada una és diferent i cada una et pot portar alguna cosa de
nou. S’hauria d’escoltar molt més a tota aquesta gent que va patir la guerra, la repressió,
l’exili, la fam, etc. Perquè quan ja no hi siguin, ben segur que ens empenedirem, perquè
són la memòria històrica d’aquest país (Bàrbara Recasens, 2006).
Me gustaría decir que por mi parte la visita de estos tres personajes entrañables me ha
aportado mucho. Fueron relatos contados desde el corazón, desde el dolor visto ya con
ironía. Pues no hay nada mejor que ser feliz y reirse de nuestras propias desgracias. Y
para nosotros, que nos ha tocado vivir un mundo diferente mucho mejor que el de
entonces, decir que nos sirve para apreciar mucho más lo que tenemos en la actualidad,
por lo que lucharon y murieron millones de personas (David Monamusa Beltran, 2006).
Les fonts orals són una manera important de reconstruir el passat, ja que enriqueixen les
fonts històriques tradicionals amb les que treballen els historiadors i permeten a aquests
realitzar treballs per mitjà de testimonis directes. Un dels seus avantatges és que recreen
la història amb veus de persones que les fonts tradicionals han ignorat, coneguts com els
“sense veu”: grups marginats, sectors populars, les dones, els opositors als que ostenten
el poder, obrers, immigrants,... La Josefina Piquet és un exemple... (...) En conclusió,
les fonts orals són necessàries doncs necessitem recuperar part de la història
desconeguda i rectificar la que s’ha falsejat. I això ho hem de fer a partir de la història
viscuda per les persones, no deixar res en l’oblit, sinó fer ús de la memòria, ja que és la
que construeix tota la nostra vida. Una vida sense memòria no seria vida... La memòria
és la nostra coherència, raó, acció, sentiment. Sense ella, no som res. Gràcies a ella, als
records, els tres testimonis citats – i d’altres- han recuperat moltes coses i han obtingut
respostes a les seves preguntes. Els seus records els han servit per entendre, ells i molta
gent més. A més a més les fonts orals són molt eficaces per accedir al temps històric, ja
que són una història viva amb la què ens familiaritzem amb facilitat, doncs està plena
d’experiències personals i, sobretot, de sentiment. Per tant, això ens permet actuar d’una
manera més activa i apropar-nos al coneixement històric més afectivament (Alberto
Ronda, 2006).
D’aquesta xerrada en trec moltes coses de profit. La més important és que tinc una idea
molt més clara del que va ser tot aquest període i que puc entendre moltes coses que
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passen avui com la immigració i aplegament de vàries famílies en una casa, etc. Però
sobretot que qui és lluitador ho és fins als últims dies. I que no importa l’edat, ni el lloc
de procedència, ni el color, ni res. Tots som igual i tenim les mateixes necessitats
(Maria Piñero Ochoa, 2006).
Amb aquests testimonis hem pogut comprovar que hi ha aspectes de la història que no
tenen cabuda als llibres, però no per això han de ser oblidades per sempre. Les petites
històries ens aproximen més a aquella època. No podem donar l’esquena al seus relats
perquè signifiquen més que els llibres ja que, de ben segur, expliquen realitats que no
són paleses als llibres d’història, són testimonis d’una història única que s’ha de recollir
en llibres perquè no morin mai. Són una garantia de rigor de qualsevol cita possible
(Alex Jurado, 2006).
Des del meu punt de vista una font oral és molt important perquè ens introdueix en la
història d’una forma especial, fent-nos testimonis de tot el que va ocórrer i fent-nos
sentir les emocions dels protagonistes. A més a més, donen una visió molt més real de
la història, ja que expliquen detall per detall tot el que va succeir. Els tres testimonis van
prendre una gran decisió al trencar amb el silenci perquè una font oral ens apropa a tot
el que va succeir, ens ajuda a entendre la història i a aprendre d’aquesta, com en el cas
de Paquita que ens va parlar d’un tema d’actualitat, la immigració i la situació en que
viuen. És important escoltar el passat per evitar errors en el futur i valorar les llibertats
(Glòria Gómez Garcia, 2006).
Considero que ha estat molt bona idea tenir entre nosaltres aquests tres testimonis, ja
que ens han fet veure la realitat amagada d’aquells obscurs anys. La veu en primera
persona, és a dir, les fonts orals, són el millor reflex de la Història i no s’han de perdre
mai (Mireia Nadal, 2006).
Crec que el record de la història és molt important, tot i que trobem molts tipus de fonts
com monuments, museus, llibres, etc. La font oral crec que es la que té més valor de
totes, ja que dins de la història col·lectiva que van viure tots, aquesta ens mostra una
història pròpia i única explicada en primera persona (Laia Ariño Bengoechea, 2006).
A diferència d’altres fonts d’informació com ara llibres, les fonts orals mostren la part
més específica de la història i la part més humana i personal que moltes vegades
s’oblida. Nosaltres com a oients ens podem identificar molt més amb les víctimes i ens
podem fer una idea del drama que va suposar la Guerra Civil i el règim feixista de
Franco. Gràcies a ells prenem consciència d’això i suposo que és precisament això el
que ells volen: conscienciar sobre la sort que tenim actualment i no oblidar el que va
passar. Gràcies a les fonts oral, que són persones, la informació la rebem de primera mà.
Sens dubte les fonts orals són la forma més humana, més directa i, personalment, més
agradable de conèixer la història (Adrià Llonch, 2006).
Les fonts orals constitueixen la base d’una nova forma d’investigació històrica, la
història oral. No hi ha forma més viva d’aproximar els alumnes al procés històric i
d’assolir un aprenentatge significatiu, que realitzant el treball de l’historiador, és a dir,
ésser el protagonista d’una petita investigació que impliqui l’anàlisi de les paraules d’un
testimoni per, conseqüentment, poder dur a terme una determinada interpretació. La
recerca de fonts orals com a eines documentals implica un cert grau de dedicació, de
passió. Així, veiem que és un procés on es planifica el treball en tots els sentits:
seleccionant informació, realitzant transcripcions a partir de la gravació realitzada,
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tractant la informació extreta,... (...) Si intentem extraure conclusions a partir d’aquestes
tres experiències, veiem que les fonts orals són una invitació a escoltar veus silenciades,
cobertes de records i oblits, que no intenten actuar en cap moment com a objectes, sinó
com a persones que senten i opinen, i a més, ens fan partícips de la seva memòria. Tots
tres relats, a la vegada, ens han permès endinsar-nos en la memòria col·lectiva en
comptes de la individual, cosa que ha propiciat l’enriquiment tant del coneixement del
seu temps (records), com l’ajuda de cara a comprendre millor el nostre present.
D’aquesta manera l’ensenyament de la història no ha de continuar presentant-se com
una acumulació de dades sense més context que el que ofereixen els llibres de text
(documents freds, sense ànima). Les fonts orals proporcionen una dimensió més propera
a la història, els seus recursos metodològics ens donen una altra visió de la història i
possibilita a les persones la relació amb individus de diverses generacions, la qual cosa
facilita una progressiva conscienciació històrica, una creixent consciència crítica i
l’adquisició de valors cada cop més humans (Sergi Muñoz, 2006).
En la meva opinió les fonts orals són molt importants perquè a mesura que passa el
temps, cada vegada hi ha menys persones que van viure durant determinades èpoques.
Per fer història no només són necessaris els documents, articles, llibres, etc., sinó també
les persones que van viure-hi. Durant les fonts orals he pogut comprovar molt bé que
des de la individualitat es pot arribar al que és general de la història i al revés. També
en un Règim com el franquista on la llibertat d’expressió és nul·la, o en qualsevol altre
règim amb les mateixes condicions, és molt important fer aquests tipus de fonts orals,
veure com eren tractats els que no eren desitjats pel que governava, per poder destapar
el que veritablement va ocórrer (Josep Sabugo, 2006).
El dimecres passat vam poder escoltar mitjançant tres testimonis, tres històries viscudes
o relacionades amb la Guerra Civil. De primera mà vam comprovar la importància que
aquests tipus de fonts tenen en el transcurs de la nostra història. Les fonts orals faciliten
la recerca de les condicions subjectives i la interiorització del procés històric, convertint
a qualsevol individu en fonts històrica (...) Amb aquestes tres fonts hem pogut
comprovar la importància que tenen a l’hora de conèixer la veritable història. I la
importància a l’hora de verificar informació que a cops és manipulada per certes parts
de les institucions governamentals. Em va produir molta tendresa i molta malenconia
sentir amb la força amb la qual parlaven els tres testimonis. I trobo que és admirable
per la seva part perdre el seu temps explicant vivències que, tot i que ha passat molt de
temps, encara deuen ser dures d’explicar (Paola Figueras Valera, 2006).
Al llarg de la història les fonts orals han estat un element al qual no sempre s’ha donat
importància. Són poc representatives? Això és el que van intentar negar durant la sessió
de dimecres passat, la Josefina, el Juan i la Paca. La seva experiència ens recorda
aspectes oblidats de la història, no menys significatius dels que puguin estar plasmats a
un llibre. Si la història no és justa per a tots, la història orals fa possible enriquir el
nostre punt de vista, trencar fronteres i donar veu, literalment, a aquells oblidats per les
lletres, museus, pel·lícules, entre altres. La història del poble, no exclusiva dels líders, ni
símbols, sinó de gent que passa desapercebuda, però tenen el seu paper en el dia a dia de
la societat. Conèixer és saber no oblidar; les injustícies, encara que siguin passades,
segueixen sent injustícies. S’ha de lluitar, s’ha de ser conscient del que ens envolta i
s’ha de ser ric en intercanvi d’experiències, ja que algun dia tots serem aquestes fonts i
voldrem que se’ns escolti (Ada González, 2006).
Dimecres vam tenir la sort de poder tenir a classe amb nosaltres tres persones que van
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patir les conseqüències de la dictadura franquista. La Josefina Piquet, la Paqui Morillo i
el Juan Gómez ens van explicar les seves vivències durant aquella dura època. Tres
testimonis sobre l’exili a França, la lluita de la classe obrera, la immigració a Barcelona
i la creació d’una barriada obrera a Badalona. Testimonis entranyables cap menys
important que els altres. Un dels fets que més em van sobtar va ser l’actitud lluitadora
dels tres, tant durant el franquisme com ara, ja que aquestes persones no han deixat de
ser actives, participant en diversos actes amb la finalitat de que la memòria no es perdi.
A través dels testimonis d’aquestes persones em vaig sentir més a prop dels fets i em
vaig adonar de la importància de les fonts orals. Per a mi va ser un honor tenir a classe
a aquestes persones, encara que em va impactar bastant el fet d’escoltar les formes de
repressió que ens havien explicat anteriorment a classe, directament de boca dels
protagonistes. Crec que la tasca d’aquests persones és meravellosa i que s’hauria de
valorar molt més, potser començant per aprovar una llei de la memòria històrica digna
per a aquestes persones lluitadores (Jénnifer Novoa Álvarez, 2006).
El pasado miércoles, 20 de diciembre, vinieron unas personas a explicarnos su vida
durante la Guerra Civil española y el franquismo. Fue una experiencia nueva a la cual
yo no estoy acostumbrada, ya que al ver la historia de una forma tan diferente que no es
a través de los libros, resulta no complicada sino extraña y a la vez enriquecedora.
Harta como estoy ya de oír o más bien de leer la política y la economía en la historia,
estas personas que vinieron a hablarnos me hicieron ver que ella no es sólo política y
economía sino que hay más. Es cierto que la política es muy importante durante toda la
historia y quizá uno de los factores que más movió la vida de estos personajes, pero
ellos mismos tampoco le dieron tanta importancia a ese ámbito que es la política, sino
que se centraron más en su vida, en la cotidianidad que todos nosotros desconocemos.
Quizás después de esta experiencia es cuando te das cuenta de la importancia de las
fuentes orales. Es una manera diferente de vivir la historia, de sentirla y, sobre todo, de
aprenderla. Durante la presentación fue interesante y también emotivo contemplar a
aquellas personas mayores que con gran emoción y nostalgia nos reproducían esos
pasajes de su vida que con tanta intensidad vivieron. El movimiento obrero, el
levantamiento del ejército, la Guerra Civil, los años de la dictadura y la muerte de
Franco, son los momentos que ellos nos explican con más intensidad, probablemente
porque fueron los que más les marcaron. Y es que la historia explicada de una forma
individual y personal es la más interesante al fin y al cabo (Mireia Ruano, 2006).
El comentari global a les aportacions dels alumnes està recollit a la Memòria
(apartat 3.1.).

Tornar a l’índex general
Tornar a l’index de l’ Annex A
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3.- Valoració persones entrevistades
3.1. Valoració dels entrevistats sobre la seva participació en el
projecte “La immigració a Badalona durant el segle XX”
Diàleg sobre l’experiència tinguda com a entrevistats (Ateneu Sant Roc, 10-10-07)
El dia 10 d’octubre de 2006 a les 7 de la tarda en una sala de l’Ateneu de Sant Roc
vam entrevistar conjuntament Esteve Corbera Mestre, Roser Hernández Ramos,
Manuela Garcia González, Ana Ramonet Aylon i Maria Pilar Sánchez Molins que en el
seu dia van ser entrevistades pels alumnes de l’IES Barres i Ones per al treball de
recerca sobre la immigració a Badalona en el segle XX. L’objectiu de l’entrevista
d’avui és recollir la visió que tenen els propis entrevistats de les fonts orals que en el
seu dia ells contribuïren a crear. Aquesta visió vol completar la que també els alumnes,
professors i membres d’institucions educatives de la ciutat estan aportat de cara a
l’anàlisi de com es practiquen les fonts orals en els centres educatius de Badalona, en el
marc del treball de Llicència d’Estudis que estem portant a terme per al Departament
d’Educació de la Generalitat.
“Bona tarda, ens trobem aquí a l’Ateneu de Sant Roc amb l’Esteve Corbera, Rosario
Hernández, Manuela Garcia, Ana Ramonet, Maria Pilar Sánchez i jo mateix Emili
Ferrando. Estem a 10 d’octubre del 2006 i anem a fer una conversa sobre els records
que teniu d’aquelles entrevistes que us van fer, amb motiu del treball sobre les
migracions a Badalona. Després van sortir els vostres testimonis recollits en el llibre
que ha publicat el Museu i l’Ajuntament. Us he explicat breument les preguntes que us
vaig a fer i ara anirem a contestar-les d’una en una, breument. Parleu sense pressa,
parleu amb la màxima claredat perquè la veu se senti bé. Maria Pilar, quan més t’acostis
a la gravadora, millor, perquè així després el so serà més nítid, més clar. Molt bé, així
estem millor. Bé, la primera pregunta era:
- Què vau sentir, o què vau pensar quan us van cridar per a ser entrevistats.
Quina va ser la vostra reacció?
Ana: Yo, cuando vinieron a hacerme la entrevista me hizo mucha ilusión porque digo,
¿cómo nos vas a entrevistar si no sabemos lo que quieres? Yo me imaginaba que sería
entrevistarnos sobre cómo lo pasábamos en el Ateneo. Pero cuando empezó a decirnos
que sería sobre nuestra vida, sobre cómo la habíamos pasado, aún me hizo más ilusión.
Entonces me gustó mucho porque aquellos muchachos lo hicieron tan bien que nos
sentimos muy a gusto con ellos. Entonces para mí fue muy fácil contestar a las
preguntas.
Emili: Molt bé, vols dir més coses sobre això?, No? Vinga Manoli.
Manoli: Bueno, jo al principio me pareció algo curioso. Nos llamó Salva (* Salva és el
director de l’ Ateneu de Sant Roc, amb qui em vaig posar en contacte des de l’institut
perquè ens busqués persones per entrevistar) y me explicó un poco para qué era más o
menos. Y dije “bueno, como yo ya te conocía de charlas que habías dado tú, bueno,
pues si es para echar una mano a Emili, pues vale, de momento no pasa nada”. Y me
hizo mucha gracia eso cuando me explicaron que era un trabajo que estabas haciendo
en el colegio, en el instituto. Eran tres o cuatro, todas chicas y eran muy monas y
tuvimos un ratito muy divertido porque yo les contaba cosas y ellas se reían, cosas que
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no salieron incluso en la cinta, y fue muy ameno y me pareció que estaba bien,
pudimos explicar un poquito nuestra vida, pero no comprendí entonces que pudiera ser
tan importante.
Emili: ¿A ti te entrevistó la Montse Rasero?
Manoli: No me acuerdo bien, pero eran tres o cuatro nenas jóvenes.
Emili: ¿Te filmaron un trocito?
Manoli: Sí y alguna foto hicieron.
Roser: A mí, viniste a casa con unos chicos, eran chicos y chicas.
Emili: Con la Sònia.
Roser. Con la Sònia y con un joven también, me parece que trajisteis.
Emili: Me acuerdo Rosario que era el día aquel que querías cambiar las ventanas y
había un “cacau” de ruidos... y para concentrar-nos nos costó un poco, ¿verdad?.
Roser: Dice Esteve (* su marido) “que viene Emili a hacer una entrevista sobre la
emigración”. Digo “ah, bueno, pues ja parlarem”. Jo no m’imaginava que sortiria un
llibre tant gruixut, perquè clar, com hi ha tanta gent entrevistada...
Emili: És que al final van participar 150 persones com a entrevistades. Va ser...
Roser: Jo m’he posat a llegir-lo una mica i hi ha molta gent.
Esteve: Jo el mateix que ha dit la Roser, com que sóc el seu marit, vam contestar els
dos a les preguntes que ens van fer aquelles noies. Però clar, no pensàvem que acabés
en un llibre sinó en un treball d’institut.
Emili: La vostra entrevista va ser una mica especial perquè va ser conjunta, totes les
altres van ser individuals.
Maria Pilar: Yo no me acuerdo mucho de la entrevista. Me acuerdo que sí, me parece
que me llamaste tú por teléfono, estaba Raquel (*la seva filla) en el colegio, eran
compañeros y vinieron a casa. No me acuerdo ahora quienes eran, la verdad, pero muy
contenta. Me pensaba que era lo mismo, para un trabajo de los chicos del colegio y la
verdad, que si los pudiera saludar, muy contenta. Y como todos, no me imaginaba que
acabaría en esto.
Emili: Pero poco más o menos el proyecto sí que lo conocías, ¿no? La intención del
proyecto sí que la conocíais.
Maria Pilar: Sí.
Emili: Lo que pasa que no sabíamos el resultado final, porque desde que se empieza
una cosa hasta que se acaba no sabemos lo que puede pasar. Empezamos en el 2000 y
se acabó en el 2003 y luego ha estado parado hasta que... hemos tenido que trabajar
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mucho para que saliera el libro, ha costado lo suyo, había gente que no estaba
demasiado por la labor.
Bueno, seguimos con otra pregunta. Vamos al día de la entrevista. El momento de la
entrevista es un momento especial porque uno ha de poner en solfa muchos recuerdos,
muchos sentimientos que afloran.
¿Os resultó difícil explicar la vida? ¿Os resultó sencillo? ¿Tuvisteis problemas a
la hora de explicaros?
Ana: Cuando la muchacha me hacía las preguntas estaba como... yo no sabía qué
contestar, entonces ella me daba pie para decir. “Qué recodáis vosotras de esto...”.
Entonces a nosotras ya nos daba pie para recordar lo que teníamos que decir. Entonces
nosotras no nos sentíamos incómodas, a medida que íbamos hablando, que íbamos
explicando, nos íbamos acordando de nuestro pasado. Nos costó mucho, pero estos
muchachos nos daban pie para decir “esto” o “lo otro”.
Emili: Ellos llevaban un guión y os iban...
Ana: Ellos nos daban las facilidades para que nosotras pudiéramos hablar con
tranquilidad. Entonces nos decían: “cuéntenos cosas de cuando erais jóvenes” y
nosotras explicábamos las cosas de cuando éramos jóvenes. Y luego, cuando nos
quedábamos paradas, nos decían: “¿recordáis algo que os hiciera sentir más a gusto?”.
Y entonces eso era lo que respondíamos nosotras. Yo pues la verdad, lo pasé muy bien
porque ellos son los que nos daban pie para poder hablar, porque la verdad, nunca
habíamos sido entrevistadas y aquella vez fue una sorpresa muy grande.
Emili: La entrevista siempre impone un poco y más cuando te graban o te filman.
Ana: Era una cosa muy grande, pero como eran tan amables aquellos jóvenes pues me
sentí muy a gusto.
Manoli: Tiene razón. Yo cuando vi la grabadora... yo pensaba que solamente iba a ser
escrito y cuando las chicas empezaron a grabar, con la grabadora que traían y eso, sí
que me quedé un poco así “uy!, pero ahora, ¿qué digo?, porque igual no sé si va a salir
bien o no”. Como son cosas que tú has vivido... te preguntas porqué hice esto, o cuando
pasó esto, porque a veces no te paras y te hacen volver otra vez a la mente cosas que
incluso habías olvidado hace tiempo. Y a mí me causó alegría y me gustó recordar
cosas que parece a uno se le van olvidando. A mí no me costó mucho porque son
cosas que he vivido, sí que se quedan muchas cosas en el tintero, cosas muy interesantes
que después, cuando se fueron las chicas, dije “fíjate, podía haber dicho esto, esto sí
que hubiera estado bien porque era cierto...”. Pero bueno....
Emili: Hay cosas cuando estás explicando tu vida que no dices porque son cosas
íntimas o que pueden molestar a otros... es como un freno que tenemos cuando
hablamos.
Manoli: Sí, es cierto, es diferente pero si estás grabando y se tiene que quedar ahí te
quedas un poco así, pero luego nada, fue el primer momento, luego ya te olvidas de la
grabadora y como vas diciendo cosas que tú has vivido pues ya no te importa.
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Roser: Jo ara he perdut una mica la memòria, me falla més la memòria, però se m’han
quedat gravades moltes coses, inclòs em diuen “Roser, has d’escriure un llibre sobre la
vida de la família”. “Entonces” quan em van preguntar anava dient coses que les sentia,
que sabia que me’n recordava d’abans, o sigui que no vaig pensar que...
Emili: Tu vas parlar del que senties, i avant.
Roser: No, no em va costar, no.
Emili: Pensa que la Sònia per a trucar a casa vostra la vaig haver d’acompanyar jo
perquè no s’atrevia ni a trucar per telèfon. L’esforç que fan alguns entrevistadors és
gran perquè han de trencar moltes barreres internes de pors i miraments. La vaig haver
d’acompanyar jo perquè ella, a soles, no s’atrevia.
Esteve: Jo no vaig poder parlar molt perquè no era emigrant, era emigrant solament per
part de mare perquè jo sóc fill de Badalona, mon pare és de Granollers i no va ser el cas
que hagués d’explicar moltes coses perquè no valia la pena, va parlar més la Xari.
Emili: Però ens vas deixar documents, per exemple, aquella foto del biscúter que va
pegar la volta per totes les classes de l’institut.
Maria Pilar: Yo me sentí muy bien, muy bien. Además me encanta recordar y ver qué
he hecho, es que yo el recordar cosas que me han contado mis padres, de lo fácil que
nosotros teníamos la vida, de cómo ellos iban de tan pequeñitos a trabajar... Mi padre
se quedó con nueve años sin padre y sin madre. Entonces a mí me encanta cuando tengo
la ocasión de hablar así de ellos, de los recuerdos de mis hijos, de los emigrantes de
ahora, me encanta. Yo también he sido emigrante. A mí me encanta hablar, a mí no me
tenían que entresacar nada, me encantó poder hablar.
Emili: Un aspecte important de les entrevistes és la funció de l’entrevistador, si sap fer
bé la seva funció, ajudar a explicar la seva vida a qui entrevista. Per això un aspecte
molt important és la sintonia que s’estableix, la confiança. Si no hi ha confiança
l’entrevista se complica.
Vosaltres com vau viure aquesta relació entre entrevistat i entrevistador?
Tu Ana ja has dit alguna cosa al respecte però si vols dir alguna cosa més... És a dir, va
ser una entrevista amb plena confiança i sintonia o això va costar?
Ana: Mi entrevista se hizo en un clima de mucha confianza, tanto que nos pareció corta
la entrevista, estaba tan a gusto con él que nos pareció muy corta. Daban mucha
confianza esas personas. Yo me sentí muy a gusto, no me sentí incómoda para nada,
para nada, no puedo decir nada más porque me sentí tan bien..., lo hicieron tan bien
estas criaturas...
Manoli: A mí también me hizo mucha gracia porque las chicas que venían yo no sé
exactamente qué edad tendrían, si dieciséis años...
Emili: Hacían cuarto de ESO, pues tendrían quince años, alguno era de tercero de ESO.
Manoli: Bueno, yo una de las cosas que me daban satisfacción era ver estas niñas con
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la edad que tenían y su desparpajo, la inteligencia,... a pesar de sus miedos que
seguramente eran como de vergüenza a hacerme ciertas preguntas, yo lo notaba pero
les quitaba el miedo. Yo pensaba “fíjate, yo con su edad estaba ya cansada de trabajar, y
no había tenido esa posibilidad de tener esos estudios ni esa preparación y me gustaba
verlas con esa preparación, ese desparpajo y pensaba “qué bien la juventud de ahora
que tiene tanta posibilidad de prepararse para su futuro, porque nosotras no lo
tuvimos”. Y en ese sentido me veía satisfecha. Veía reflejados mis hijos en ellos, la vida
ha ido evolucionando siempre a mejor.
Roser: Jo ho vaig trobar normal. Ells també passaven una mica de por.
Emili: Segur, perquè si per a vosaltres era una experiència nova, per a ells també.
Roser: Però jo penso que per als nanos aquests era una cosa que els havia d’impactat
molt lo que han sentit de tantes persones perquè quasi tothom els devia dir el mateix,
amb diferents paraules o fets. Jo ja he llegit bastant del llibre i crec que aquests nanos
han après moltes coses d’aquelles vides i deuen pensar “quina diferència d’aquesta vida
que m’han contat a la d’ara”, a la que porten ells.
Emili: Jo crec que -i ells mateixos ho diuen quan fan una valoració de l’entrevista- crec
que el simple fet de parlar amb els seus pares o veïns ho experimenten com un gran
valor, perquè això no ho fan quasi mai , “és que jo amb mon pare, hola i adiós i avant .
Això de parlar hora i mitja jo mai ho havia fet”, diuen.
Maria Pilar: Yo me sentí muy a gusto. De hecho cuando veía que se sentía un poco
como cortado yo le daba pié para seguir. Digo lo que decía la Xari, que esto que hacen
ellos les llenará si se lo hacen a más gente, aunque todos contestemos más o menos lo
mismo. El hecho de que has tenido que venir (*emigrar) por una cosa o por otra es lo
mismo, ¿no?, casi siempre es por una vida mejor, ¿no? Y me sentí muy a gusto con
ellos, yo sí.
Emili: És que quan es fan entrevistes, el secret d’una bona entrevista consisteix en que
els dos “disfruten”, entrevistat i entrevistador, això és senyal que l’entrevista ha
funcionat bé. Quan els dos se’n van contents de l’estoneta que han passat és perquè ha
estat útil per a tots, per al jove que aprèn i per a la persona major també perquè ha
explicat les seves experiències.
Dos preguntes que van unides:
Sabeu què van fer els alumnes una vegada feta l’entrevista?. Us imagineu què van
fer a casa seva després de gravar la cinta?
Ana: La entrevista dijeron que la pasarían de la cinta a un escrito y que un día nos la
traerían. Pero como ha pasado tanto tiempo yo ya no me acordaba, no me imaginaba
que iba a parecer en un libro. Eso me ha hecho mucha ilusión, la verdad, porque es que
cuando el Salva me llamó que hoy me iban a hacer una entrevista le dije. “Oye Salva,
que te has equivocado”. No me acordaba. Y me ha dado una alegría tan grande de
verme en el libro que mañana voy al Museo a pedirlo.
Manoli: Yo no lo sabía, dijeron que era para un trabajo del instituto y me imaginaba
que una vez que llegara al instituto harían su montaje y todo, pero exactamente muy
bien no sé los procesos que han hecho para hacer este trabajo, no lo sé.
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Emili: No us van explicar ells què farien després?
Roser: Jo m’imaginava que entre ells farien una posta en comú i a veure entre tots què
treien, a veure si coincidien i treien alguns detalls, no tant extens, perquè la veritat el
llibre és molt extens, d’on venen, de com vivien, de com anaven al col·legi i tot això...
Maria Pilar: Yo me imaginaba como ha dicho la Xari que eso, que harían una puesta
en común y que luego en la clase lo comentarían y sacarían como un estudio de ellos,
no que luego fuese a haber un libro. Creía que sería una cosa particular de ellos.
Emili: Clar, és que l’entrevista aparentment sembla una cosa molt senzilla, agafar una
gravadora i ja està. No, no, és bo que la gent sàpiga una mica tot el procés de la
construcció d’una font oral. L’entrevista ve precedida per l’elaboració d’un qüestionari
amb unes idees per preguntar allò que volen saber, han d’escollir un entrevistat, han de
fer l’entrevista, i després s’ha de fer molta cosa. En primer lloc transcriure-la. És a dir,
s’ha d’escoltar i amb l’ordinador anar transcrivint paraula per paraula i això suposa
molt de sacrifici i temps.
Roser: Han estat moltes hores amb l’entrevista.
Emili: Clar, això a ells els ha suposat més treball i ho han de fer ben fet, sense faltes
d’ortografia, cultiven el llenguatge, escolten en silenci, escriuen,... I després, això
transcrit ho porten a l’institut, però no solament la transcripció sinó també han de fer
una fitxa tècnica on expliquen qui sou vosaltres, les dades sobre quan vau néixer, els
pares com es diuen, la professió, tot, com els ha anat l’entrevista, quina impressió tenen
de l’entrevista, si l’entrevista és valuosa,... com la valoren, les conclusions que treuen. I
després amb la transcripció a l’institut es fa una posta en comú. “A veure, el teu
entrevistat per què ha vingut?”. “El meu per això”. I llavors contrastem, mirem els
perquès de l’emigració que solen ser econòmics però que també hi havia d’altres tipus,
uns venien per malalts, altres perquè havien fet la mili aquí, altres perquè eren
perseguits políticament,... és una altra forma d’estudiar història perquè, a vegades, en
els llibres tot això no apareix. I a vegades escoltem algun trosset de la gravació, de la
cinta. I clar, ha hagut entrevistes que la vida d’una abueleta de Badalona ha ocupat una
classe sencera i hem fet un repàs a tota l’entrevista i aquella abueleta s’ha convertit en
la protagonista d’aquella classe. I la neta que estava allí, que li havia fet l’entrevista,
doncs li queia la bava, és lògic, no? Mai haguera pogut pensar que la seva abuela havia
de ser protagonista d’una classe. Veus tot el segle XX però no tal com el presenten els
llibres sinó tal com l’ha viscut la gent. Els fenòmens de la vida quotidiana, aspectes de
la vida familiar, etc. apareixen molt més clars, perquè en els llibres no apareixen quasi
mai. Sobretot els impressiona molt la fam que van patir la gent i els sacrificis que van
patir. I llavors és quan aprecien més el que tenen ara. “Carai, jo no sabia que els meus
pares havien patit tant!”. Alguns no sabien ni que eren emigrants, han perdut fins i tot el
record de l’emigració dels seus pares.
Manoli: Cuando ven un reportaje lo ven como si se viviera des de fuera.
Maria Pilar: Yo me vine con un añito, o sea, casi no he sido emigrante. Mi hermana
se vino con dieciséis años, ella sí, ella como allí no veía futuro pues... ya mis padres,
cómo me iban a dejar allí sola? Y mis padres no querían venirse, pero cogieron a ella y
todos para acá. Y no nos arrepentimos.
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Emili: Y entonces, ¿sabéis dónde están las cintas y las transcripciones ahora?
Todos: No.
Emili: Os explico lo que hicimos: todas las transcripciones con la ficha técnica, con la
cinta grabada, con el disquete, con la cesión intelectual –verbal o escrita- todo eso de
cada alumno lo metimos dentro de un sobre y en un paquete lo llevamos al Museo.
Teóricamente la mayor parte de las cintas se conservan en el Museo para que puedan
ser consultadas.
Maria Pilar: ¿Podemos ir nosotras un día a verlo?
Emili: Sí, pero no os extrañe que alguna no esté. ¿Por qué? Porque en el archivo – y
esto es inevitable- el archivo solamente acepta aquellas entrevistas que tengan el juego
completo, es decir, no admite por ejemplo entrevistas que no tengan cesión intelectual,
por ejemplo, o que no tengan ficha técnica, es decir, las fuentes que recoge han de
tener rigor y todas las condiciones establecidas, sino no se quedan allí. Todas las que
reunían condiciones se han quedado allí al Museo, las otras se guardan al Instituto.
Bueno ahora no están en el instituto, las tengo yo en casa, ¿por qué?. Porque si las dejo
por allí a lo mejor me las echan, a veces la gente que no lo ha trabajado dice “cosas
viejas, ¡fuera!”. ¿Me entendéis?. Las guardo yo porque las pienso acabar de clasificar,
y como hemos hecho más des de entonces, las que tengan el juego completo las
pasaremos también al Museo y las demás las guardaremos en el instituto, ahora las
guardo en casa provisionalmente hasta que esté la cosa bien organizada pero luego las
devolveré al instituto. Este es otro trabajo que tenemos que hacer. Bueno, que sepáis
que están guardadas y la mayoría están en el Museo, si queréis un día de estos ir a
comprobarlo... Hay unas normas bastante rígidas de consulta. ¿Por qué? Porque las
transcripciones las pueden consultar todas las personas pero las cintas grabadas
solamente las dejan consultar a estudiosos que hagan trabajos de investigación, no las
dejan a cualquiera que vaya por allá. I las entrevistas escritas también se pueden
consultar pero no dejan hacer fotocopias o, si dejan, es solamente de un trocito, de una
hoja, de dos. Eso es porque son fuentes primarias y esas no se copian, allí están los
originales, allí se conservan.
Maria Pilar: Está bien.
Emili: Las fuentes orales dan mucho trabajo. Y luego allí están las historias de vida de
cada una de vosotras pero luego tuvimos que partirlas a trocitos, este trozo a este
“cajón”, este a este apartado,... eso es un trabajo enorme. Luego hay que cuidar el
lenguaje, bueno hay mucho trabajo con todo esto.
Roser: El llibre ha sigut una gran faenada.
Emili: La pregunta següent ja l’heu contestada en part:
Què heu sentit al veure els vostres relats de vida en el llibre?
Manoli: Yo sí que quiero decir una cosa que a lo mejor no está bien, pero yo me siento
orgullosa. A veces pienso que una persona que no ha tenido eso, los estudios y eso, se
siente como inferior, ves un poco imposible de estar en un libro porque piensas que “mi
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vida no tiene importancia”. Para mí mi vida – bueno para mi familia y algunos amigos
sí- pero para mí mi vida no tiene importancia y ahora he visto que sí, que hace historia
y por tanto me siento orgullosa.
Ana: No me acordaba de lo que dije en la entrevista y ahora, al haberlo leído, me ha
venido a la memoria. Y es verdad que me ha hecho mucha ilusión de leer lo que me
había pasado cuando era jovencita, eso me ha dado mucha alegría y la verdad que me
siento muy emocionada.
Maria Pilar: Cuando has leído ese trocito mío de la entrevista yo, como ha dicho la
Ana, se me ha puesto un nudo aquí mientras leías porque sí, sí, me ha dado emoción y
me he acordado de mi padre, de mi madre,... y como no me lo esperaba... me ha
conmovido.
Emili:
Si poguéssiu influir d’alguna forma en els alumnes i professors què els diríeu?
Vosaltres què diríeu, quins consells donaríeu als alumnes? Té sentit, és valuós fer
treballs d’història a classe amb fonts orals?
Roser: Serveix per enriquir-se, perquè la història no la formen els llibres, la història la
formen les persones i, si una persona explica la vida d’ell o de la seva família, estan fent
història, una història senzilla, perquè no són grans històries. I recopilant de vàries
famílies ha sortit això.
Emili: És el que deia la Manoli. Penso que el dia en què la història en compte de fixarse solament en persones molt destacades, sàpiga recuperar la vida de la gent senzilla,
sortirà una història molt diferent a la que tenim ara perquè aquí apareixen coses noves
que allí no apareixen i altre sensibilitats.
Maria Pilar: Yo creo que es muy importante. Tanto a los alumnos como a los maestros
yo les diría que esto es una cosa muy positiva, no deberían de dejarlo porque, tal y
como está hoy la sociedad, es muy importante que vayan casa por casa. Tampoco se
pueden meter en según qué sitios, ¿no?, pero los alumnos lo deben valorar porque ven
que la vida no es solamente lo que se ve en la televisión o lo que se ve en la calle. Hay
casas que tienen una historia, que detrás de ellos habrá gente que lo habrá pasado muy
mal, o que lo habrán pasado mejor, ¿no?. Veo positivo que los maestros luchen también
por esto.
Manoli: El hecho de que a ellos les haya servido también como para decir: ”fíjate esta
gente cómo ha vivido, la pobreza que han tenido, cómo han salido adelante”. Esto
también a ellos les ha servido para valorar lo que tienen ahora. Sí que es verdad que la
juventud ahora tiene muchas historias, porque gracias a Dios tienen de todo, quizás
demasiado. Y ellos no podrán contar esas historias, su vida puede ser más rica en esto.
Ellos han tenido de todo y esa historia no la pueden contar, que ellos sepan valorar que
lo que tienen, gracias a Dios, ha sido por el esfuerzo y muchas privaciones anteriores
de su familia. Pues que no lo olviden. Eso en un futuro habrá que repensarlo porque
toda la vida yo creo que no va a ser así, tan bien como ahora. Que lo valoren y que lo
sigan haciendo.
Ana: Yo quería decir que deberían hacer más entrevistas no a los payos sino también a
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los gitanos, a los paquistaníes, etc. para que supieran al vida que han pasado ellos para
tener que venir aquí a España, esto sería interesante para así saber nosotras porqué han
venido aquí a España. Algunos deberían hacer entrevistas a todos ellos. Ir de casa en
casa, eso es muy complicado, pero reunirlos en una sala aunque fueran payos y gitanos,
todos juntos, para saber unos de otros, eso sería interesante de hacer.
Emili: Precisamente hace dos días, Ana, un compañero del instituto me ha mandado
un correo diciendo “estoy preparando un cuestionario para que los alumnos hagan una
entrevista a los inmigrantes actuales. Te mando este cuestionario, ¿te parece bien?.”
Yo, por correo electrónico, le arreglé un poco el cuestionario, lo fraccioné por
apartados y se lo devolví. Quiero decir que esto lo están haciendo.
Manoli: De hecho se hizo una exposición de vivencias de mujeres aquí al Ateneo, ha
sido una exposición de fotos de vivencias de personas, de emigrantes, sobre todo de
mujeres, también de mujeres gitanas, marroquinas, paquistaníes, payas. Y ha sido
interesantísimo, porque casi todas eran por los mismos motivos, buscando una vida
mejor, de diferentes maneras como las nuestras pero siempre para mejorar su vida y
porque tampoco en sus tierras podían estar. Y ha sido muy interesante.
Emili: Es que las fuentes orales son complementarias a todo tipo de fuentes: las
fotografías,... Nosotros cuando proponemos hacer entrevistas también les decimos que
recojan otros tipos de fuentes históricas. Por ejemplo, cuando acaban la entrevista les
aconsejamos: “oye, pregunta a los entrevistados si tienen fotografías sobre lo que os
han explicado, si tienen documentos escritos. Pedidles que os dejen hacer fotocopias y
las adjuntáis al trabajo, porque es otra forma de mostrar lo que hacéis”. Y bueno, las
exposiciones fotográficas son preciosas.
Manoli: No me acuerdo exactamente donde está ahora pero ha estado un tiempo por
Badalona, con fotos e historias de mujeres.
Emili: En Llefià, unos chicos de la AAVV han recogido fotos de la historia del barrio y
las han colgado en internet, tienen todo su archivo colgado y lo pueden consultar
todos. Estas son iniciativas de gente particular o de grupos que se mueven por centros
culturales que hacen cosas estupendas.
Roser: Saps aquesta muntanya que hi havia tota de pins, que hi havia bòbiles i ara són
tot cases? Per la nit feien una “chabola” perquè al dia següent no se la tirés la policia.
Esteve: L’havien d’acabar ràpid perquè sinó se la tiraven, feen les quatre pareds i abans
que vingués la policia municipal...
Emili: Una última pregunta:
- Vosaltres estaríeu disposades o penseu que persones de l’Ateneu poden estar
disposades a visitar alguna escola dels barris si demanéssim testimonis per als
alumnes?, ho veieu complicat? Algú estaria disposat? Què penseu?
Ja sé que és una pregunta de compromís.
Maria Pilar: A mí no me importaría.
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Manoli: Yo también iría.
Maria Pilar: Pero nos lo tendrías que decir con tiempo.
Emili: Es que a nivel personal me interesa saberlo porque antes de acabar el curso me
gustaría crear un grupo de gente dispuesta no sólo a que la entrevisten, - me imagino
que si alguno lo pide esto no os importaríaTodas: No.
Emili: sino también a ir vosotras a los institutos. Las fuentes orales no se enseñan de
golpe. Si los alumnos se acostumbran a que gente del barrio entre a la escuela, ya es
una primera forma de acercarles a los testimonios. Un segundo paso sería “ahora ves tú
a entrevistarlos”.
Manoli: Ahora déjame que te diga una cosa con el permiso de Anita que está aquí al
lado. Pertenecemos al grupo de “Dones i barri fent xarxa”. Anita es un miembro de
nuestro grupo y yo también y eso que tú estás diciendo ahora mismo, Anita junto con
Antonia, otra compañera nuestra, han hecho una experiencia de estas en la Universidad
de Barcelona, de una amiga nuestra que está trabajando allí, interesantísimo, porque
han ido a explicar vivencias. No son gente de estudios las que han ido allí a dar charlas
sino gente humilde de la calle que han ido a explicar sus experiencias de cómo viven y
para ellos ha sido muy enriquecedor. Y a los estudiantes que han ido a aquella charla, la
profesora ha cogido impresiones de los alumnos.
Emili: Yo a la universidad he llevado a muchas personas, en los diez años que llevo
como profesor de la universidad –voy solamente un semestre- pero habré llevado más
de cuarenta personas, personas sencillas, la mayoría de Badalona. Han hablado de miles
de cosas, personas que a lo mejor no saben escribir pero que dan una lección
explicando cómo vivieron la guerra, sin papeles. No son de cultura escrita, son de
cultura oral, pero tienen una memoria y una capacidad para expresar lo que han
vivido...
Ana. Cuando me dijeron de ir a la universidad les dije: “yo, si es para hacer bulto, sí,
pero si es para hablar, no” (Risas). Pero no me hicieron caso. Fuimos allí y se habló de
los problemas del barrio, entonces nos metieron en una sala y al entrar hablamos con un
médico que era amigo de la profesora que nos dijo que fuéramos. Como fue tan amable
y tan simpático, pues se me fue quitando la vergüenza. Era pronto y la sala estaba
vacía, entonces empezaron a colocar sillas y en la tarima una mesa y yo decía “Ay,
madre mía, ¿yo qué voy a decir? Lo digo porque yo soy una persona que no sé hablar
ni expresarme.
Emili: Y ¿quién te ha dicho que no sabes hablar y expresarte? ¿Quién te lo ha dicho?
Ana: Yo que me lo creo.
Maria Pilar: Pues a mí me encanta oírle.
Ana. Es como si no supiese nada y como si no supiese expresarme. Y me digo “bueno,
vamos a ver cómo sale esto”. Empezaron a entrar los alumnos, chicas y chicos. Habló
primero Antonia, nuestra amiga, luego la Ana, yo y la Rosario. Empezaron a hacernos
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preguntas sobre lo que estábamos haciendo. Y entonces les explicamos que estábamos
luchando por el barrio, porque estaba muy sucio, que era una pena que la
administración no se preocupara. Y los alumnos nos preguntaron si estaban nuestros
maridos de acuerdo. Y yo dije: “pues sí que están de acuerdo”. Nosotras contestábamos
a lo que ellos nos decían. Y fue una cosa tan simpática porque nos salía del corazón,
no buscábamos palabras así extrañas, sino las palabras que nos salían del corazón. Y lo
que nos ha llenado más ha sido lo que han escrito los alumnos. Eso me ha llenado
mucho a mí. Me ha llenado tanto que se lo he pasado a toda mi familia para que lo lea
(risas. Sí, porque ha sido una cosa interesante. Nosotras hablábamos con el corazón.
Emili: Esto que tú dices, no sé si te interpreto bien, pero esto en lenguaje actual se
llama “crecer en autoestima”.
Manoli: Sí.
Ana: Yo no sé hablar, no sé expresarme.
Maria Pilar: Pues hija, a mí me encanta escucharte, cuando has hecho una charla, a mí
me encanta escucharte.
Manoli: Ellos escribieron lo que a ellos les pareció la charla y porqué trabajábamos
unas mujeres sencillas, amas de casa, por nuestro barrio y el esfuerzo y los trabajos que
estábamos haciendo. Y para ellos fue también enriquecedor y para nosotras también.
María Pilar: Pero eso que dice la Ana que no se sabe expresar, no sé ni cómo te lo
piensas. Cuando voy a alguna reunión de les dones, me encanta escucharle. Con qué
gracia te desenvuelves.
Ana: Es que llevamos mucho tiempo con esas mujeres y con ellas me siento a gusto,
para mí son mis chicas. Cuando llego les digo: “va, hijas mías...”.
Maria Pilar: Bueno, que te suba la autoestima que lo haces muy bien.
Emili: Bueno pienso que hemos cubierto el objetivo de hoy. ¿Queréis añadir alguna
cosa más?
Maria Pilar: El otro día mirando papeles... es que mi padre es una persona que lo
guarda todo y el otro día arreglando papeles saqué una hoja de cuando le liberaron, un
documento todo viejo, arrugado y eso. Él estaba en un campo de concentración, lo
trajeron a Mataró y me dio una emoción encontrar aquella hoja en que le daban la
libertad. La tengo guardadita, porque estaba doblada y me la puse en...
Emili: Estos documentos lo que hay que hacer es ponerlos en un marco pero antes
hacer una fotocopia para no utilizar el original. Y el original allí queda bien guardado y
expuesto.
Maria Pilar: Me hizo una emoción encontrar aquella hoja...
Emili: A veces tenemos tantas cosas de la vida ordinaria que no sabemos valorar. Lo
mismo podríamos decir de un dibujo de nuestro hijo de cuando era pequeño, a veces
hay cosas encantadoras que no le damos valor.
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Maria Pilar: Yo tengo tres pero el Jordi que es el más “petardo” como yo le llamo
pues a veces me gusta lo que dice. Cuando era chiquitín nos escribió un cuento cuando
iba a nacer su hermana, lo tengo, lo tengo, con el dibujo y todo...
Emili: Bueno, muchas gracias a todos y todas por vuestra colaboración. Nos
acordamos de todos los que han participado en el trabajo, de todos los chavales, de los
entrevistados,...
Roser: que habían muchísimos.
Emili: Sí, ciento cincuenta, la mayoría del IES Barres i Ones, trabajaron bien, sí.
(Cambio de cara de la cinta)
Emili: ¿Qué os estaba diciendo que se me ha ido el santo al cielo?
Roser: Los chicos del instituto.
Emili. Ah sí, cuando se lo pides a uno sólo bien, pero ¿y cuando lo pides a dos o tres
clases y se lo pides a todos? Te vuelves mico porque en cada clase son 25 o 30. Fíjate
75 alumnos haciendo entrevistas al mismo tiempo, te vuelves loco “Yo no tengo
grabadora”, “yo tampoco” “yo no sé qué”,... “Tú se la pasas a aquel”, “Tú al otro”,...
“Oye, yo no encuentro a quién entrevistar”, “Ya te daré un teléfono”,.... Bueno es una
movida, aquello es una movida...” Cuando traen las entrevistas “a ti te falta esto”, “ a ti
te falta no sé qué”,... Es un...
Manoli: Claro, es un agobio, ha tenido que ser tremendo.
Emili: Yo pienso que el trabajo que han hecho estos chavales se les ha de valorar
porque tiene mucho mérito. El problema es que se hacen cosas de estas y luego los
mismos profesores a veces no saben valorar el esfuerzo que se ha hecho.
Maria Pilar: Es lo que te quería comentar, siempre que tienen un profesor que vaya por
delante, eso a los chavales les llena mucho el ver que los profesores...
Manoli: Si una ama de casa está cansada de hacer cada día lo mismo y ve que no hay
una palabra de agradecimiento como “qué buena está la comida”... Tú te cansas de
hacerla cada día y comen con mucho gusto pero nunca te dicen “qué bien te ha salido
hoy”. Y un día que me dijeron “¡oh!, mamá, qué rico que te ha salido”... Estamos
satisfechas con una simple palabra. Y lo mismo que una ama de casa puede ser un
profesor, el trabajo de los chicos o en cualquier ámbito, que te valoren el trabajo que
tú hagas. Eso a la persona le da mucha autoestima.
Maria Pilar. Yo me acuerdo de los profesores porque ahora lo tenéis muy mal, de
cómo está subiendo la juventud, no toda afortunadamente. Y ahora que mi hijo ya se ha
sacado el título de profesor, mi hija me dice “¿no te da pena de tu hijo que a lo mejor le
van a pegar sus alumnos? (risas). Ahora se saca el título de maestro, ahora que los niños
pegan”. Valoro mucho lo de los profesores.
Emili: Las fuentes orales ayudan a crecer en valores también, en actitudes,... Bueno
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ahora apago ya la grabadora y os cuento lo que me pasó con la alcaldesa de Badalona”.
3.2.- Valoració d’altres persones entrevistades i de testimonis presencials a classe.
Pilar Espuña.
Com a testimoni a la Facultat vaig copsar una especial atenció per part dels alumnes.
Recordo una frase d’un alumne que no entenia que jo pogués ser cristiana i lluitadora.
Jo li vaig dir que sí que era possible i vaig afegir que si ell no tenia contradiccions amb
altres temes. I va contestar que sí, amb molta humilitat. Un altre va dir que ja no
existien persones com jo pel fet d’explicar-li que dintre de la GOAC (Germandat Obrera
d’Acció Catòlica) compartíem els bens, la vida i l’acció. Lo de compartir el salari no ho
podia entendre. Però crec que ells, que tenen contractes de treball molt precaris, estic
segura que la majoria són solidaris d’una altra manera. Tenen molta paciència i vaig
notar que als joves els podia mirar els ulls, que és una bona manera de connectar.
Com a entrevistada, tu Emili, dones tanta confiança i et conec de tants anys, que tinc la
impressió de que valores amb excés el meu paper de fidelitat a Crist i als més exclosos.
Penso que hi ha molta gent anònima que ningú els entrevistarà mai i tenen tants valors o
més que jo. Dono gràcies a Déu de poder compartir encara amb tu, doncs m’ajudes a
tenir esperança i a no tancar-me en alguna veritat meva. Potser que estic en una etapa en
què he de dir molt “NO PUC” perquè el físic ja no m’acompanya tant. Gràcies per la
teva amistat (Pilar Espuña, 25-11-2006).
Paquita Morillo
Hace unos años Emili me pidió una entrevista acerca de la emigración a Badalona
puesto que mis raíces son de Extremadura. Tuve dudas, es más, sentía que si hablaba de
un tema con tanta riqueza humana, para mí sería como vaciarme de un alimento que me
sirvió a mi corta edad y me sigue sirviendo con más razón y fuerza en la actualidad.
Pensando en el bien que me hacen aquellos recuerdos me animé a conversar con Emili.
Pensaba que mi posible vacío no tenía importancia ante el honor que debía brindar a
unos grandes hombres y mujeres venidos a Badalona con descendencia de toda la
geografía de España, o parte de ella. La entrevista fue muy amena, cómoda y sentida,
así fue como me encontré hablando con Emili durante más de dos horas. Más adelante
fui entrevistada por algunos de sus alumnos/as acerca del tema de prisiones y
marginación. De nuevo el estómago se me encogía, ¡otra vez tener que hablar de estas
cosillas del alma!”. En este caso del Voluntariado de prisiones, tarea tan dura y cruda,
pero que a la vez se transforma en mi fortaleza para arrancarle cada día de mi vida una
sonrisa sentida y una poesía vivida, regalo para los carentes de libertad y para el resto de
la sociedad que le pueda agradar. Disfruté con la entrevista observando las ganas de
saber de aquellas jóvenes sobre prisiones. Tenían un poco de dificultad con el idioma
español, pero no fue problema, el interés que pusieron se convirtió en una conexión
preciosa entre preguntas y respuestas. Me sentía bien y deseaba que a ellas les ocurriera
lo mismo, me hacían recordar mi juventud cuando emigré a Alemania. Por otro lado, el
tema de prisiones me daba la oportunidad de explicar a estas personas cómo es una
cárcel por dentro y cómo se vive en ella. Les hablé de tantos jóvenes que he conocido en
prisión y que su primer paso hacia ella fue su primer “porrito”, pasando después a una
total dependencia de sustancias más fuertes, que los anulaba y los deshumanizaba. En
treinta años de voluntariado, les explicaba cómo he visto morir a muchos queridos
jóvenes de distintas maneras y edades, todo consecuencia de las drogas. Este maldito
veneno no sólo los mató a ellos, también desgarró y mató a sus padres de sufrimiento y
dolor. Dimos por terminada la entrevista que, como en la anterior, sin darnos cuenta,
pasaron horas, pero aún quedaban ganas de seguir conversando. Valorando esta
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experiencia de ser entrevistada, he podido comprobar que es una riqueza mutua. Valoro
y animo a todos los profesores y personas implicadas en estos nuevos métodos de
enseñanza, como son las Fuentes Orales.
Paquita Morillo
Hace unos años tuve el honor de acompañar a un grupo de personas mayores (entre ellas
mi madre) a la Universidad Ramon Llull para dar testimonio de sus vivencias en la
Guerra Civil española. Fue una experiencia llena de riqueza y conexión en el aula a
pesar de encontrarnos tres generaciones distintas. Este acontecimiento me animó más
tarde a aceptar la invitación de Emili Ferrando a la Universidad para hablar de la
emigración. Mis raíces son de Extremadura aunque toda mi vida la he hecho en
Cataluña y algún año en Alemania. Sólo tuve que echar el pensamiento atrás y recordar
aquellos grandes deseos que tenía en mi juventud de formarme como universitaria, no
llenado a realizarse mi sueño. Eché la mirada al aula observando cada rostro de aquellos
jóvenes. Por un momento me identifiqué con ellos, pensaba en mis años de juventud.
Surgió una sonrisa en mi interior que sin duda afloraría en mi expresión y, de pronto,
no me sentía sola en la mesa, me sentía sentada entre ellos, explicándoles con detalle la
llegada de mis padres a Barcelona con siete niños pequeños arropados con una manta a
la Estación de Francia, porque el enero del cincuenta fue muy frío y crudo. Durante la
clase escucharon con respeto y hubo participación de preguntas. Al finalizar la clase los
alumnos me saludaban y me hacían comentarios. Recuerdo a una joven que,
emocionada, me decía que estas vivencias las había escuchado en su casa. A otros les
llamaba la atención la escasez y la carencia de lo básico que había en aquellos años, la
falta de comida. Por otro lado, se admiraban de la solidaridad que existía entre aquellos
vecinos que juntos lograron hacerse un mundo mejor de la nada. Pude comprobar que
por una hora vivieron otros tiempos distintos a los actuales (Francisca Morillo Gomato,
18-11-06)
El resum-valoració de les aportacions de les persones entrevistades queda recollit
a la Memòria a l’apartat 3.1.

Tornar a l’índex general
1

Tornar a l’index de l’ Annex A
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4.- Valoració entitats implicades i suports institucionals
Adjunto alguns dels escrits de responsables d’institucions i altres entitats de Badalona
en els quals mostren de forma inequívoca el seu compromís i implicació per tal
d’afavorir la pràctica de les fonts orals a l’aula.
Centre de Recursos Pedagògics de Badalona.
El Centre de Recursos Pedagògics de Badalona té entre els seus objectius dinamitzar i
donar suport a les iniciatives dels centres i dels professors de la ciutat. En aquesta línia,
ofereix la seva seu com a lloc de trobada pel professorat interessat en programar i
revisar conjuntament la seva pràctica amb fonts orals. També, amb la voluntat
d’aprofitar les possibilitats que ens proporcionen les TIC, ha creat un espai virtual a
l’Educampus de l’XTEC, per facilitar el contacte entre el professorat i a la vegada oferir
la possibilitat de compartir experiències i materials.
Durant aquest curs s’està confeccionant una maleta pedagògica amb materials i
publicacions basades en fonts orals (vídeos, llibres, material didàctic,...) que formen part
de la mediateca del CRP. Aquesta maleta quedarà, en servei de préstec, a disposició del
professorat.
D’altra banda, en el marc de les Jornades Científiques que el Centre de Recursos
Pedagògics organitza cada curs a Badalona, els alumnes tenen la possibilitat de
presentar a la resta de companys de la ciutat els seus treballs de recerca. El professorat
pot presentar també les seves experiències en el marc de les Jornades d’Intercanvi
d’Experiències que se celebren cada any, a l’inici del curs escolar.
També des del centre de Recursos Pedagògics s’assumeix la coordinació de les persones
disposades a anar als centres de secundària a donar els seu testimoni.
Badalona, 5 de març de 2007.
Josep Biayna

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Badalona.
D. Alex Mañas, regidor d’Educació de l’Ajuntament de Badalona, en relació al treball
de Llicència d’Estudis que porta a terme el professor de l’IES Barres i Ones, D. Emili
Ferrando Puig, fa constar que la seva Regidoria té la intenció de seguir treballant en
estreta relació amb els instituts de la ciutat, tal com ha vingut fent fins ara, sobretot en
aquells treballs de recerca que tenen com a objectiu la recuperació de la memòria
històrica i la història de la ciutat.
Per una part ha proposat temes de recerca oberts a la participació dels professors i
estudiants de la ciutat com ha estat el cas de La immigració a Badalona durant el segle
XX (cursos 2000-01, 2001-02 i 2002-03) en el qual van participar 150 alumnes i deu
professors de diferents instituts de secundària. Fruit de la recerca va ser la recollida de
150 històries de vida de persones immigrades i el llibre que porta el mateix títol Per
altra part ha donat suport a la publicació dels materials metodològics i didàctics
elaborats a partir de l’experiència tinguda: Fonts Orals a l’aula (any 2004) i Badalona
un segle de ciutat, la immigració (any 2004).
La Regidoria que encapçalo té la intenció, juntament amb altres institucions i entitats de
la ciutat, de continuar donant suport a aquestes iniciatives per tal que els alumnes
col·laborin en la realització de treballs d’investigació dissenyats a nivell cívic o
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institucional, emmarcant les entrevistes orals i el seus treballs de recerca dins d’aquests
projectes col·lectius. Animem als Departaments de Ciències Socials a preveure i
impulsar aquesta participació i col·laboració que tants beneficis porta a la maduració
dels alumnes, a la seva autoestima i a la seva presència pública en la ciutat on viuen.
Badalona, 13 de març de 2007.
Alex Mañas

Federació d’Associació de Veïns de Badalona.
Julio Molina, president de la Federació d’Associació de Veïns de Badalona, conscient
que l’educació dels joves passa per desenvolupar una nova relació entre l’escola i el seu
entorn i per saber vincular-se a la comunitat com a font de coneixements i recursos,
expresso en el meu nom i en el de l’entitat que represento la intenció de donar suport a
les activitats amb fonts orals que porten a terme els alumnes dels instituts de Badalona
en el decurs de la seva formació com a estudiants.
Per una part em comprometo, en la mesura de les meves possibilitats, a afavorir la
presència d’afiliats als instituts per donar testimoni del seu compromís en la
transformació i millora de la ciutat i dels seus barris.
Per altra part facilitaré el contacte dels alumnes amb persones que es mouen en l’àmbit
de les Associacions de Veïns per tal que aquests es deixin entrevistar en el marc del
seu treball de recerca o de les temàtiques que estudien a l’aula.
A tal efecte s’elaborarà una llista de persones disposades a assumir aquestes activitats
que serà centralitzada i coordinada pel Centre de Recursos Pedagògics de Badalona.
Considero que aquest contacte dels alumnes amb les entitats veïnals augmentarà el seu
coneixement de l’entorn, de la ciutat i barri on viuen i els farà créixer com a persones i
ciutadans.
Badalona, 20 de març de 2007
President de la FAVB
Julio Molina

Àmbit de Serveis a la Comunitat
Regidoria de Cultura
En relació al treball de Llicència d’Estudis que porta a terme el professor de l’IES
Barres i Ones, D. Emili Ferrando Puig, faig constar que la Regidoria de Cultura
d'aquest Ajuntament té la intenció de continuar aquest tipus de tasca amb els instituts de
la ciutat, sobretot amb treballs de recerca que tenen com a objectiu la recuperació de la
memòria històrica i la història de la ciutat a través de les aportacions i testimonis dels
propis ciutadans.
Amb la direcció i l'impuls del Sr. Emili Ferrando Puig s'han dut a terme projectes de
recerca oberts a la participació dels professors, estudiants i ciutadans de Badalona, com
ha estat el cas del llibre La immigració a Badalona durant el segle XX (cursos 2000-01,
2001-02 i 2002-03) al qual van participar 150 alumnes i deu professors de diferents
instituts de secundària. Més recentment, amb motiu del 75è. aniversari de la
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proclamació de la segona República, s'ha elaborat l’Àlbum de la Memòria Compartida.
II República i Guerra Civil a Badalona (curs 2006-2007). En aquest treball han
col·laborat diversos alumnes de diferents instituts de la ciutat. Tots dos projectes han
estat realitzats a partir de fonts orals. D'altra banda s'ha donat també suport a la
publicació dels materials metodològics i didàctics elaborats per professors a partir de
l’experiència tinguda: Fonts Orals a l’aula (any 2004) i Badalona un segle de ciutat, la
immigració (any 2004).
La Regidoria que encapçalo té la intenció, sobretot a partir de la tasca que es fa des de
els nostres equipaments culturals de proximitat (Centres Cívics i Biblioteques), de
continuar donant suport a aquestes iniciatives per tal que els alumnes badalonins
tinguin l'oportunitat de col·laborar en la realització de treballs d’investigació basats en
fons orals. D'aquesta manera els seus treballs es podrien emmarcar dins de projectes
més col·lectius de la ciutat.
Animem als departaments de Ciències Socials a preveure i impulsar aquesta
participació i col·laboració, que tants beneficis porta a la maduració dels alumnes, la
seva autoestima i la seva presència pública a la ciutat on viuen.
El Regidor de Cultura
Josep Duran Vázquez.
Badalona, 13 de març de 2007.

Ateneu de Sant Roc
La Fundació Ateneu Sant Roc, com entitat de caire social i que treballa amb persones
de diverses procedències socials i geogràfiques, dóna suport al treball endegat pel
professor Emili Ferrando. Considerem que qualsevol participació cívica implica el
compromís de les persones i que la història la fa la gent, les persones que viuen i
conviuen en els barris i que amb les seves actituds fan avançar i canviar la dinàmica
d’un país.
Diferents persones de l’Entitat i d’altres properes a ella han col·laborat amb les seves
aportacions personals a la història oral del segle XX a Badalona, a través de la invitació
del professor Emili Ferrando. Les seves vivències, records i formes de viure queden
recollides i serviran per entendre els motius per emigrar de molta gent, acostar-nos a
altres persones que actualment truquen de nou a les portes de la nostra ciutat.
Creiem que és fonamental la seva tasca en pro de la història oral a fi de tenir un recull
en primera persona de la gent que ha fet la història de la ciutat del segle XX i ara ja del
segle XXI, des de les seves pròpies veus.
El recolzament de l’Entitat pot tenir dues vessants: una participació com a persones
entrevistades per donar els seu testimoni, i segona, que algun grup de perosones de la
Fundació puguin participar en debats, taules rodones o qualsevol modalitat que es
plantegi en centres educatius de la ciutat, sobre temes dels que tinguin coneixement i
experiència.
Pasqual Placencia Zarzoso
President de la Fundació Ateneu Sant Roc
Badalona, 26 de febrer de 2007-03-28
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UGT Badalona
A Sr. Emilio Ferrando
En Badalona, a 2 d’abril de 2007-04-10
Compañero:
Por la presente y en relación a la entrevista mantenida el pasado día, en la que me
consultaste la disponibilidad que teníamos como sindicato respecto a la participación en
charlas y coloquios en institutos y escuelas en general y respecto a la disponibilidad de
poder atender entrevistas de alumnos (o grupos) en el propio sindicato, decirte que, la
UGT y yo mismo, estamos a la entera disposición de lo que nos pudieran solicitar, de
hecho, de una u otra forma, lo venimos realizando alguna que otra vez.
Para contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro teléfono, el 93.387.22.66
y/o a través de nuestro correo electrónico que es badalona(arroba)catalunya.ugt.org
Sin más quedo a vuestra disposición para lo que creáis conveniente, recibid un cordial
saludo.
Atentamente
Felipe Barrera Ordóñez.
Delegado Comarcal

CCOO Badalona
María Gallardo Borrega, en calidad de Secretaria General de la Unión Local de CCOO
de Badalona, en relación al trabajo de Licencia de Estudios que lleva a término Emili
Ferrando Puig, Profesor del IES Barres i Ones, manifiesta su voluntad y la del Sindicato
que representa de seguir colaborando con las alumnas y alumnos de los institutos de
Badalona en sus trabajos de investigación y actividades que tengan que ver con la
recuperación de la memoria histórica de acercamiento al mundo del trabajo y la historia
del sindicalismo, así como las luchas obreras en nuestra ciudad.
Nuestra colaboración puede ser desde:
- Atención del alumnado en los locales de CCOO de Badalona, que por otra parte
venimos realizando.
- Presencia de militantes significados del sindicato a las aulas a fin de dar su testimonio
y vivencia en la vida laboral y militancia sindical.
- Entrevistas a personas afiliadas de significada relevancia en el sindicalismo.
Previa comunicación y concertación de entrevistas.
Desde CCOO de Badalona creemos que el recurso de las fuentes orales, favorece el
diálogo entre generaciones, entre alumnos e instituciones, facilita su inserción social y,
sobre todo, les acerca a la realidad del mundo del trabajo en la que en un futuro se
verán inmersos.

María Gallardo Borrega
Badalona 11 de abril 2007
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
IES Barres i Ones
Departament de Ciències Socials, Geografia i Història
Ctra. Antiga de València, 95
08913 Badalona
Telèfon 933874404

A QUI PUGUI INTERESSAR
Pel present document informo que el departament didàctic de Ciències Socials,
Geografia i Història del qual formo part i en sóc cap durant el present curs, ha
incorporat a les programacions dels diferents nivells d’Educació Secundària Obligatòria
i Batxillerat, el treball de les fonts orals com a recurs didàctic i de formació, incorporant
aquesta tècnica en totes les programacions des del curs 2006-2007, després d’un període
d’experimentació de diversos anys amb resultats plenament satisfactoris.
Entenem que el treball d’aquest tipus de fonts no només implica el treball directe sobre
fonts vives sinó que aporta uns valors inqüestionables, com ara la connexió entre
generacions i el coneixement del propi passat familiar, a banda de permetre l’accés a
d’altres tipus de documents, com ara fotografies i textos.
Atentament,
El cap de Departament
Antonio de la Rosa
Badalona, 11 d’abril de 2007

Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona
Una de les funcions de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona és recollir, catalogar i
preservar la memòria històrica personal i col·lectiva de la ciutat i tenir-la en condicions
de poder ser consultada per historiadors i estudiosos. En aquesta tasca de preservació
han col·laborat en els últims anys alumnes i professors de diferents instituts de
Badalona que, amb les entrevistes realitzades per als treballs sobre la immigració en el
segle XX i sobre la II República, han contribuït a ampliar i completar la secció de Fonts
Orals de l’Arxiu.
Els alumnes segueixen donant a l’Arxiu les entrevistes orals que fan en els seus treballs
acadèmics i mantenen amb ell una relació privilegiada. La història de Badalona es
podrà reconstruir en el futur a partir de les històries de vida de persones que van ser
protagonistes dels fets històrics i que ells han sabut recollir per a posterioritat. Alguns
dels alumnes de Batxillerat van a consultar-les a l’hora de fer els seus treballs de
recerca i publicacions històriques recents parteixen també de les fonts orals guardades.
El Museu, dins del qual es mou l’Arxiu, disposa d’aparells de gravació que deixa en
préstec a alumnes i professors quan s’impliquen en treballs proposats per les
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institucions i promou també la formació dels entrevistadors
impartides per especialistes en fonts orals.

mitjançant xerrades

Com a responsable de l’Arxiu Històric de la Ciutat, valoro de forma molt positiva la
relació establerta i expresso el meu desig que aquesta col·laboració entre Arxiu i
instituts continuï i, si és possible, s’incrementi en un futur.
Atentament,
La Responsable de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona
Montserrat Carreras
Badalona, 28 d’abril de 2007
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1.- Fonts orals i recerca històrica. Teoria de les fonts orals
1.1. Què és la història?
Fins al segle XX l’enfocament de la història ha estat essencialment polític, centrat en la
lluita pel poder i amb escassa atenció a la vida de la gent corrent i al funcionament de
l’economia. El temps històric es dividia en regnats i dinasties i la història local
s’ocupava més dels assumptes administratius del municipi que de la vida quotidiana de
la comunitat. El punt de vista del treballador no interessava a no ser que aquest fos
conflictiu. Tampoc estaven massa pendents de les experiències innovadores de la vida
de les dones. Les instàncies de poder actuaven com una gran gravadora que
configurava el passat a la seva pròpia imatge.
Tradicionalment la història s’ha fonamentat en relats fantàstics, en la tradició, en la fe,
en mites, en llegendes, totes elles formes poc científiques. Sovint la història era entesa
com un passatemps i una distracció basada en un conjunt d’anècdotes curioses, fets
destacats, conspiracions, amors secrets, guerres, etc. Interessadament se la presentava
com la història de les minories dominants, història de l’estat-nació, construïda a partir
de fets fonamentalment polítics i militars. Era en el fons i en la forma la història cultural
de les classes dominants, dels vencedors, una història sempre oficial, acrítica,
justificadora de l’ordre dominant, sense connexió amb el present.
Afortunadament aquesta forma de construir i de concebre la història ha canviat al llarg
del segle XIX y XX. La història sortosament no és una ciència estàtica sinó dinàmica,
no és una ciència que estudia solament unes poques persones sinó les grans majories
socials. La història té ara per objecte l’estudi de totes les persones, homes i dones, vivint
en societat a través del temps. La història, sempre centrada en la persona humana,
pretén ser integradora, és a dir, vol posar en relació totes les variables que afecten la
vida humana: economia, treball, població, classes socials, política, mentalitats, vida
quotidiana, etc. La història és eminentment social perquè les persones viuen sempre en
societat. La investigació històrica analitza les causes i les conseqüències del que
succeeix, estudia els esdeveniments puntuals però també les estructures socials i els fets
de llarga durada, investiga les persones concretes però també les col·lectivitats, els
esdeveniments significats però també els de la vida quotidiana, les personalitats
importants però també la gent anònima i els pobles i col·lectius marginats. La història
té una funció humanitzadora molt important. Ens apropa al passat, a les lluites i esforços
que els homes i les dones han realitzat per emancipar-se i ser més feliços. Ens empeny
a esbrinar les causes de la pobresa, de la desigualtat, de l’atur, de les migracions, de les
guerres, de la degradació de la natura, del racisme, del maltractament de les dones,... i a
donar resposta als problemes actuals del món. Ens fa valorar la unitat, la igualtat, la
pau, la justícia, el progrés, la cultura democràtica, els avanços grans i petits. Ens
ensenya a ser agraïts amb les aportacions i el sacrifici dels nostres avantpassats. Ens
dóna consciència de les nostres arrels com a poble i de la nostra identitat al mateix
temps que ens estimula a seguir treballant per un futur millor.
Davant de tota classe de fets (individuals, de masses, institucionals, etc.) l’historiador,
dins d’un marc teòric, planteja qüestions, formula preguntes, resol problemes: qui, quan,
per què, com, fins a quin punt, quines conseqüències se’n deriven, etc. dins d’una
contínua interrelació entre economia, societat, política, ideologia, antropologia, etc.
Algunes definicions d’història realitzades per mestres en la matèria ens mostren aquest
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enfocament dinàmic, social i globalitzador de la història:
Edward Hallet Carr escrivia: “La palabra historia designa el proceso de investigación en
el pasado de las personas viviendo en sociedad. La historia es un proceso continuo de
interrelación entre el historiador y los hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el
pasado”.
Per al mestre Pierre Vilar “la historia es la ciencia de la totalidad social y no de tal o tal
parte, ciencia del fondo de los problemas sociales y no de sus formas, ciencia del tiempo
y no del instante o de la actualidad”. Segons ell “la historia pone de manifiesto los
mecanismos que unen los acontecimientos con la dinámica de las estructuras”.
Lucien Febvre remarcava la funció social de la història de la següent manera: “No hay
historia económica y social. Hay historia a secas, en su unidad: la historia que es toda
social, por definición”.
I Marc Bloch, que com Lucien Febvre era de l’escola dels Annals i partidari d’una
història científica, social i integradora, destacava la centralitat humana en els estudis
històrics quan escrivia desde la presó, abans de morir, les següents paraules: “El objeto
de la historia es esencialmente el hombre. Mejor dicho: los hombres. Allí donde huele a
carne humana sabe el historiador que está su presa”.
També Antonio Gramsci escrivia, també des de la presó, en els seus quaderns: “La
historia se refiere a los hombres, a cuantos más hombres sea posible, a todos los
hombres del mundo en cuanto se unen entre ellos en sociedad y trabajan, luchan y se
mejoran a ellos mismos”.
Vicens Vives insistia en ampliar l’objecte del coneixement històric a toda la realitat
social: “Creemos fundamentalmente que la historia es la vida en toda su completa
diversidad. Intentamos captar la realidad viva del pasado, y, en primer lugar, los
intereses y pasiones del hombre común (...) Nuestro tiempo vendrá sellado por la
preocupación por el hombre común, por aquel hombre de la calle, del palacio o de la
barraca, de la gran empresa o del taller en serie que se han convertido en los principales
protagonistas de la historia”.
La mateixa idea la reafirma el professor Josep Fontana: “El protagonista de la historia
es el hombre en sociedad. Son los hombres agrupados en colectividades que incluyen
los estadistas, los héroes y los genios pero también a los obreros, a los campesinos y a
los indigentes. Todos son actores, individualmente o en los grupos sociales en los que se
integran. El objetivo de una historia renovada ha de ser hablarnos de aquellas cosas que
afectan al mayor número posible de hombres, que marcaron sus vidas y decidieron su
futuro”. Fontana igualmente remarca la funció transformadora de la història: “La
historia ha de reconocerse por estos dos signos: porque se ocupa de los hombres en
sociedad, de sus luchas y de su progreso y porque su finalidad es ayudarlos a
comprender el mundo en que viven y sea así un arma y una herramienta en la
construcción de su futuro (...) Si la historia no sirve para mejorar la suerte de los pobres
y para empujar a los políticos a preocuparse por hacer la tierra más habitable, no sirve
de nada (...) hemos de situar el presente en el centro de nuestras preocupaciones
utilizando el pasado para hacer crecer nuestra conciencia lúcida. Porque la política tiene
siempre preeminencia sobre la historia”.
Aquesta mateixa idea la resumia així Paul Thompson: “No se trata de reemplazar el
mito conservador de la sabiduría de las clases altas por otro de las clases bajas. Hace
falta una historia que conduzca a la acción: no para confirmar, sino para cambiar el
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mundo”.
I Antoni Labriola afirmava: “¿Cual es el medio práctico para medir nuestra conciencia
histórica? Vedlo aquí, simplicísimo: nuestra capacidad para entender el presente”.
D’aquestes definicions podem reeixir la concepció dinàmica, social, col·lectiva i
transformadora de la història. Els subjectes de la història, els seus protagonistes són les
dones i els homes en plural, inserits en el medi social i en relació dialèctica i permanent
amb ell. Fins ara les majories socials no havien tingut accés als centres de poder on es
generaven documents que després es convertien en fonts escrites que eren les que
generalment i tradicionalment s’utilitzaven en la investigació. Per això mateix és
important concedir la paraula a aquestes majories socials, perquè la seva veu és també
imprescindible per a la reconstrucció de la història global. Les fonts orals són
importants perquè metodològicament garanteixen el protagonisme de la gent en la
reconstrucció del discurs històric.
Alguns historiadors afirmen que la Història mai podrà ser una ciència en sentit estricte
per la càrrega de subjectivitat que les persones tenen quan parlen, recorden o estudien
fenòmens històrics; perquè la història no permet establir lleis ni generalitzacions; perquè
el que fan els historiadors, diuen, és traslladar o projectar contínuament el present al
passat. Altres, entre els que ens trobem, asseguren que existeixen suficients motius i
raons per afirmar que realment sí és una ciència. És clar que mai serà una ciència
exacta com les matemàtiques, ni una ciència experimental com la botànica i la física (tot
i que també les fonts orals ens permeten una certa experimentació). No hem d’oblidar
que l’objecte de la ciència no és "la veritat" sinó la demostració i la comprovació i en
aquest sentit sí tenim motius per afirmar la seva cientificitat. La història té un objecte
d’estudi ben específic: les persones humanes vivint en societat i més en concret
l’anàlisi de les diferents societats o comunitats humanes que es pretenen estudiar. La
història disposa d’una matèria primera fonamental (les fonts històriques) i de tècniques i
coneixements per a criticar-les i valorar-les. Té igualment unes ciències auxiliars que li
donen suport: la demografia, l’economia, la sociologia, l’antropologia, etc. Utilitza,
finalment, un mètode científic que la fa treballar amb rigor i disciplina: hipòtesis,
demostració i conclusió (i formulació de noves hipòtesis,...).
Tot i això subsisteix el problema de l’objetivitat-subjetivitat. Però aquest problema no
és insuperable. És un fet que tothom té una determinada ideologia, uns determinats
sentiments, valors, actituds, una determinada visió de les coses. Totes les persones, i per
tant també l’historiador, queden condicionades per la classe social a la que pertanyen,
per l’ambient socio-familiar, per les seves idees polítiques, pel marc cultural, pel temps
en què viuen, per la zona geogràfica, pel sexe, la professió, pel lloc que ocupen en el
treball, etc. Ningú està per sobre d’ideologies i classes. Ningú és totalment neutral. Què
és el que cal fer llavors? Molt senzill: reconèixer-ho. Acceptar que tot treball històric té
una inevitable deformació. Per això la tasca de l’historiador serà una tasca humil i les
seves conclusions seran sempre provisionals. L’historiador sap que la veritat mai
s’aconsegueix plenament, que la veritat està també en els altres, que a la veritat ens
aproximem amb l’aportació de tots i que es construeix contínuament. Amb el temps es
coneixen noves dades, es rectifiquen interpretacions, s’agafen perspectives noves, es
descobreixen noves fonts. Cada descobriment ens apropa una mica més a la veritat, a
una veritat i a una història que són impossibles d’abordar en tota la seva immensitat. Per
això mateix l’historiador sap que ha d’extremar les metodologies rigoroses i
científiques, la crítica a les fonts, la crítica històrica, la disciplina, el mètode.
Neguem rotundament que la història sigui un simple producte ideològic de l’historiador
o un simple instrument de la lluita política i ideològica. Qualsevol historiador, tots els
historiadors, estan limitats per la naturalesa de l’objecte d’estudi i pels fets històrics que
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tenen una existència pròpia, una objectivitat pròpia.

1.2. Què són les fonts històriques?
La història es reconstrueix a partir de fonts. S’anomena font històrica qualsevol
document, objecte, vestigi o testimoni que les societats humanes han deixat al llarg dels
temps i que ens transmet un coneixement total o parcial sobre el passat. Poden ser de
diferents tipus: escrites, iconogràfiques, monumentals, orals, objectes de la vida
quotidiana,... Les fonts històriques són la matèria primera amb la qual l’historiador
reconstrueix la historia; són com un mirall en el qual es reflecteix el passat. En el procés
d’investigació l’historiador les descobreix, les crea (en el cas de les fonts orals), les
analitza, les valora, les interroga i les interpreta seguint les pautes pròpies d’una
investigació perquè la imatge que deixen no és del tot clara. Per tant, una de les fonts
que pot utilitzar l’investigador per a reconstruir la història són les fonts orals.

1.3. Què són les fonts orals?
El recurs a la “font oral”, és a dir, la transmissió del testimoni de boca en boca, és molt
vell en la història. És més, tota història va ser oral en un principi, la història oral és tan
antiga com la mateixa història perquè va ser la primera modalitat d’història. Podem
afirmar que en la major part de les societats existeix un volum considerable d’evidència
oral i que moltes de les seves tradicions orals cristal·litzaren en sistemes fiables de
transmissió de generació en generació amb un mínim grau de distorsió. Però la
possibilitat de “guardar” la veu i també la imatge ha donat noves perspectives a la
investigació històrica. Sociòlegs, antropòlegs, geògrafs i historiadors han rescatat el
valor del testimoni oral partint de la certesa de què “tot” té interès per a l’historiador. La
professora Mercè Vilanova afirma en aquest sentit: “Yo pienso que los historiadores
orales en cuanto a la entrevista no estamos haciendo nada más que reintroduciendo en la
contemporaneidad la técnica más antigua de la que realmente ha surgido la historia
escrita. Y curiosamente en este redescubrir el pasado que parece tan nuevo, en realidad
lo único nuevo es la posibilidad de grabar” (1).
La font oral no és la veu espontània i lliure de la gent que parla sobre ella mateixa sinó
el resultat de la interrelació entre l’historiador i la persona entrevistada també
anomenada “testimoni” o “informant”. Les fonts orals són, per tant, fonts sonores que
recullen la versió única i inèdita d’alguns protagonistes de fets històrics que es pretenen
estudiar en el marc d’un projecte d’investigació concret. Són, al mateix temps, un
mètode i una tècnica que ens permet recollir un corpus d’informació històrica en forma
oral que, enregistrat en cinta magnetofònica, en CD o en cinta de vídeo, es converteix
en font i en document històric. Això implica seguir tot un procés i una metodologia
pròpia de la ciència històrica: elecció de l’objecte d’estudi, formulació de les hipòtesis,
cerca de fonts, redacció del qüestionari, realització de l’entrevista, crítica de les fonts,
interpretació i conclusions. És l’historiador qui escull els testimonis, qui va al seu
encontre, qui marca els objectius, qui formula hipòtesis i interrogants, qui inicia els
temes, qui dirigeix l’entrevista, qui la transcriu i la interpreta. És l’historiador, amb la
col·laboració de l’entrevistat, el que crea la nova font històrica, a partir d’un
plantejament teòric i uns objectius concrets en el marc d’un projecte d’investigació.
No hem de confondre “font oral” amb “font sonora”. Aquestes últimes són gravacions
que recullen, posem per cas, un míting, un discurs, una cançó, un poema, una conversa,
una sessió del Parlament, etc. però sense cap plantejament teòric. El document sonor (la
cinta) per a convertir-se en sentit estricte en font oral necessita estar emmarcat en un
projecte d’investigació, necessita igualment del rigor de la crítica i de la interpretació
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posterior de l’historiador. Per tant en el procés d’elaboració de la font oral intervenen
diversos factors: l’investigador, la persona entrevistada, la interacció intensa que
s’estableix entre els dos, un projecte d’investigació i una elaboració teòrica posterior.
Hem de tenir present, però, que les fonts orals no donen lloc a una “història oral”
contraposada a una “història escrita”. Solament hi ha una història, sense adjectius, a la
que s’accedeix a partir de distintes fonts. Mercè Vilanova precisa en aquest sentit:
“Nosotros estamos por una historia sin adjetivos, si queréis una historia que sea a la vez
científica y política, pero sin adjetivos” (2). Y Michael Pollack afirma: “Bueno,
finalmente la Historia Oral no es una Historia alternativa, no hemos sabido crear otra
historia, los historiadores orales en realidad hemos hecho muchas cosas que hacían los
historiadores tradicionales, pero sí hemos creado un sentimiento distinto sobre la
memoria, sobre la identidad, sobre la subjetividad, hemos cuestionado muchos temas de
la historia tradicional” (3).
Per tant, quan en la reconstrucció històrica fem servir les fonts orals no estem fent una
història diferent sinó que contribuïm a escriure l’única història possible però de forma
més completa. No obstant es pot parlar d’Història Oral quan el mètode d’investigació se
basa predominantment en fonts orals. Les fonts orals tenen la seva pròpia especificitat i
s’han d’utilitzar, lògicament, en el context de totes les fonts possibles i quan l’objecte
d’investigació ho demani. Alguns historiadors le critiquen per subjectives, trivials i poc
científiques però nosaltres afirmem que si s’utilitzen amb rigor tenen la mateixa
validesa que qualsevol altra font històrica i les mateixes dificultats en quant a
subjectivitat, parcialitat i interpretació. La força de la metodologia de les fonts orals
com a moviment renovador de la ciència històrica les obliga a situar-se en el mateix
centre de les polèmiques historiogràfiques i a entrar en un permanent diàleg i crítica en
la cerca de nous enfocaments i en l’acostament a les experiències de les majories
socials.
L’historiador Paul Thompson ens diu al respecte: “La historia oral no es necesariamente
un instrumento de cambio, eso depende del espíritu con que se la utilice. No obstante, la
historia oral puede ser realmente un medio de transformar tanto el contenido como el
propósito de la Historia. Puede usarse para cambiar el enfoque mismo de la Historia y
abrir nuevas áreas de investigación; puede romper barreras entre profesores y
estudiantes, entre generaciones, entre instituciones docentes y el mundo exterior; y en la
escritura de la historia –sean libros, museos, radio o películas- puede devolver a la gente
que hizo y vivió la historia un lugar central a través de sus propias palabras (...) La
historia oral es una Historia construida en torno a la gente. Introduce la vida en la
Historia y eso hace que se amplíen sus miras. Hace posible los héroes no sólo entre los
líderes, sino entre la mayoría desconocida de la gente. Estimula a estudiantes y
profesores a trabajar codo con codo. Introduce la historia en la comunidad y la extrae de
ella. Ayuda a los menos privilegiados, y especialmente a los viejos, en la búsqueda de la
dignidad y la confianza en sí mismos. Favorece el contacto – y en consecuencia el
entendimiento- entre las clases sociales y entre las generaciones. Y puede dar a los
historiadores en particular – y a otros que participan de sus actividades- un sentimiento
de pertenecer a un lugar y a un tiempo. En otras palabras, actúa en pro de unos seres
humanos más completos. De igual modo, la historia oral presenta un desafío a los mitos
de la Historia comúnmente aceptados, y a los juicios autoritarios inherentes a su
tradición. Y aporta medios para una radical transformación del significado social de la
Historia” (4).
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La font oral com a document històric no és la panacea per a resoldre tots els
interrogants que es plantegen en una investigació ni proporciona tots els elements per a
la construcció del discurs històric. Com a font és autònoma respecte d’altres però ha
d’utilitzar-se conjuntament amb la resta de fonts documentals públiques, institucionals i
personals: autobiografies, diaris personals, col·leccions epistolars, objectes i eines,
fotografies, registres audiovisuals, etc. Tots aquests tipus de documents ens serveixen
per contextualitzar i documentar els relats i els discursos biogràfics de les persones
entrevistades. Reconèixer el seu caràcter complementari no vol dir que no puguin ser
decisives en determinats moments i per a determinats temes i enfocaments. En molts
casos la font oral pot ser l’única forma d’acostar-nos als fets i també l’única manera,
com afirma Mari Carme Garcia Nieto, de “comprender y analizar la percepción del
momento histórico por parte de los testimonios cuando estos no tienen acceso a la
escritura“ (5).
De fet, abans de crear la font oral, hem de recórrer un camí previ similar al de
l’historiador clàssic, és a dir, hem de recórrer igualment a les fonts escrites. Per tant,
com bé diu Mercè Vilanova “hay que establecer un diálogo entre las fuentes escritas,
acabadas y limitadas y las fuentes orales abiertas y “vivas”, porque unas y otras dan
versiones diferentes y, por lo mismo, se potencian y dinamizan entre sí. La palabra
hablada ilumina la escrita, relativizándola y dándole la perspectiva y el contorno
humano adecuado. La documentación y la bibliografía son el soporte que hace
inteligible y viable cualquier diálogo con interés histórico. Además, al compaginar estas
informaciones distintas, aparecen aspectos inéditos y la historia que escribimos es más
completa, más verídica” (6). La pràctica de les fonts orals implica ser bons historiadors
a l’estil clàssic però afegint tots els elements positius que comporta l’oralitat.

1.4. Valor de la font oral
Les fonts orals contribueixen a ampliar el camp de la història perquè ajuden a
reconstruir aquells esdeveniments que queden foscos per l’escassesa o falta total de
fonts; ens permeten apropar-nos a la mentalitat i formes de vida de les diferents classes
i col·lectius socials; faciliten la connexió entre el nivell més proper i el més general,
ajuden a entrar en la subjectivitat de les persones i en la força de la seva experiència
personal. Les fonts orals constitueixen una tècnica excel·lent per comprendre millor les
relacions entre el temps llarg i el curt, entre l’esdeveniment i l’estructura, entre les
institucions i qui els dóna vida i fan possible contemplar la interacció entre el passat i
el present. Davant de les grans síntesis històriques destaquen el que és únic, personal i
contradictori; front a la cronologia històrica lineal aporten emoció, sentiments, sentit
comú i superposició de records; front al temps llarg aterren en el temps viu de la
memòria i posen en evidència fins a quin punt el passat segueix present en la
consciència de la gent.
Les fonts orals faciliten l’estudi de la realitat més propera i quotidiana i permeten
abordar a l’aula temes i problemàtiques que els llibres de text i la història acadèmica
oficial silencien i oculten, obrint, d’aquesta manera, nous camps d’investigació i
d’estudi. Reformulen conceptes com el de temps històric, matisen altres com classe
social, líder, partit polític, abstencionisme àcrata, treball, autogestió, militància,
emigració, jubilació, etc. Afavoreixen una història desmitificada i crítica perquè el
testimoni oral és “real” i es relaciona sempre amb la quotidianitat i amb el propi món
personal. Les fonts orals renoven enfocaments, amplien la documentació, ens apropen a
la saviesa de les persones i a la globalitat de la vida.
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Nous camps d’estudi resten oberts a la seva aportació. Per exemple el treball i la
professió (jornalers del camp, obreres tèxtils, xofers, cosidores, miners, executius,
empresaris, soldadors, etc.); la vida en comunitat i la relació entre veïns i parents; la
vida familiar en les múltiples facetes i relacions: el rol del marit, de la muller, dels fills i
de les persones majors; l’educació dels fills i filles; els conflictes i dependències
emocionals i materials; el seu estat anímic quan es queden sense treball; la lluita dels
joves per la seva independència; el nuviatge; la conducta sexual dins i fora del
matrimoni; per què i quan decideixen tenir fills; com s’informen sobre els mètodes
anticonceptius; la contracepció i l’avortament; el sofriment i el dolor davant d’una
malaltia greu o davant la mort d’una persona estimada; el treball domèstic; la maternitat
i la paternitat; si canvia i com canvia la seva consciència de classe depenent de la vida
al camp o a la ciutat, o de l’ocupació del moment, etc.
Les fonts orals ens apropen a la vida social rural però també a la urbana: l’origen de la
seva gent, la urbanització dels barris, les migracions, les relacions familiars amb els que
un dia van haver d’emigrar, el treball industrial, el treball de les dones, les xarxes de
solidaritat entre les dones, les classes socials, la cultura de la classe obrera, les
mobilitzacions laborals, la política, etc.
Les condicions imposades pel sistema econòmic, la tecnologia i els recursos, són
fonamentals en la concreció de la forma de vida d’homes i dones. L’economia és una
creació social i part d’ella es produeix en la família on les dones no veuen remunerat el
seu treball de reproducció, de criança dels fills i de manteniment de la llar. La
transmissió de valors entre generacions en el si de la família és una qüestió de gran
importància per a la interpretació històrica. Marxisme i feminisme moltes vegades
s’han donat l’espatlla, però solament rastrejant les històries de vida individuals podem
documentar les connexions entre el sistema general d’estructures econòmiques de
classe, de sexe i d’edat amb l’evolució del caràcter i la personalitat dels altres. La
influència dels pares, germans, familiars, veïns, l’escola, la religió, la premsa, la cultura,
etc. és decisiva en aquest sentit Els canvis en el si de les famílies són condicionats no
solament per les lleis, les institucions públiques i les pressions col·lectives sinó també
per l’acumulació de moltes circumstàncies i decisions personals.
Sens dubte un dels avantatges de les fonts orals és la seva contribució a recuperar la
dimensió social i popular de la història democratitzant el discurs històric al prendre la
gent corrent i anònima, allunyada dels centres de poder, com a protagonistes. Les fonts
orals han fet possible el reconeixement de la seva centralitat en el procés de la
producció i en la vida col·lectiva i, per tant, també en la reconstrucció i interpretació del
passat històric. A través elles les dones, els obrers, els pagesos, la gent de color,
gitanos, malalts, discapacitats, exiliats, emigrants, refugiats, nens esclaus i abandonats,
analfabets, aturats, mestresses de casa, empresonats, militants obrers, pobles que
accedeixen a la seva independència, minories ètniques, etc. han pogut fer arribar la seva
veu i la seva experiència personal o col·lectiva. Avui podem dir amb satisfacció que
moltes d’aquestes persones han estat entrevistades i les seves històries de vida s’han
convertit en documents d’un extraordinari valor històric i humà i han estat fonamentals
per a reconstruir la història de col·lectius, institucions, pobles i ciutats.
Les fonts orals no solament han donat la paraula als “sense veu” sinó que també
permeten subvertir les estructures que els oprimeixen i que no els deixa créixer com a
persones. Estem convençuts que la història oral és un moviment amb veritable
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transcendència política. Concretament l’aportació dels analfabets constitueix, segons
Mercè Vilanova, un nou desafiament per a la història oral: “Ausentes de los documentos
escritos, exceptuando las estadísticas, la historia oral parece la única posibilidad de
integrar, en el campo histórico, a esta parte numéricamente importante de la sociedad;
porque con el estudio de los analfabetos, la historia oral se hace realmente oral: la
oralidad misma de aquellos que no saben ni leer ni escribir, que sólo hablan” (7). I Paul
Thompson afirma sobre el tema: “La historia oral hace posible un juicio mucho más
equitativo: ahora pueden citarse también testigos de las clases bajas, los desheredados y
los derrotados. Lo cual propicia una reconstrucción del pasado más realista y más justa,
una alternativa a la interpretación establecida. De este modo la historia oral tiene unas
implicaciones radicales para el mensaje social de la historia en su conjunto” (8).
En la història mai la presència d’un individu és totalment definitiva, pot ser important
en un moment determinat però la seva acció sempre es mou en el temps “curt”. Les
classes socials, els pobles, les mentalitats, la geografia, les llengües, etc. es mouen en
períodes llargs. Això no vol dir que no donem importància a persones que han destacat
per la seva creativitat, originalitat, valentia, generositat i lideratge. El món està
realment mancat de persones amb aquestes característiques. Però això no significa
que no es valorin igualment les persones senzilles i anònimes. Estem convençuts que
en cada vida humana, original i única, es fa present la raó bàsica de la cultura i la
societat. Cada una de les seves vides són exemples puntuals del funcionament del
sistema capitalista dominant en el nostre temps, la raó de la qual, sovint, s’avança i es
superposa a qualsevol raó personal. Les històries segmentades d’aquestes persones ens
revelen els errors i els encerts dels grans canvis socials i culturals de la nostra època i de
les nostres col·lectivitats més properes. Els seus èxits i els seus fracassos són el èxits i el
fracassos de la nostra civilització. Les seves vides han estat i són insubstituïbles de
cara a la creació de vida, de cultura i de valors. Són les treballadores i els treballadors
els que creen riquesa, els que cultiven els camps, els que produeixen aliments i els que
els transformen per a que puguem viure, els que fabriquen els vestits amb els que ens
abriguem, els que construeixen cases, carreteres, fàbriques, escoles, etc. Són les dones
especialment les que han fet possible que la vida continuï i es desenvolupi, no solament
perquè donen a llum a nous éssers humans, sinó per tot el treball de reproducció i cura
de la força de treball portat a terme fins ara quasi en solitari i sense cap recompensa ni
econòmica ni moral. La societat té amb elles un deute enorme. Nosaltres partim del
convenciment que qualsevol vida humana és important, significativa i única. La història
oral és especialment útil per a recuperar la història de la gent corrent, ens permet
conèixer millor el seu estil de vida, el seu sistema de valors y les seves creences.
Les fonts orals permeten igualment aprofundir en aspectes recents i poc estudiats de la
nostra història: la guerra civil, l’exili, la resistència antifranquista i / o antirepublicana,
la guerrilla, la repressió republicana i la franquista, les organitzacions clandestines, les
dificultats de la militància obrera, l’emigració, el rol de la dona, l’acompanyament i
atenció a familiars malalts, la maternitat, el treball, l’escola, els col·lectius marginats, les
empreses, la transició democràtica, etc. Les fonts orals incorporen aspectes
antropològics i analitzen aspectes personals i quotidians: comportament, sentiments,
costums, mentalitats, símbols, treball, temps de lleure, classe social, etc. No pretenen
assaigs d’història general sinó més aviat apropar-nos a àrees específiques d’estudi: el
món rural, el comportament que en ell tenen les dones, la realitat dominant dels homes,
etc. Són un contrapunt a una història positivista, quantitativa, econòmica, serial i
estructuralista. Fan possible la confrontació amb altres tipus de savieses, la percepció de
debilitats i contradiccions i mostren, també, altres dimensions del temps. Tot això fa
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que, sense pretendre construir una història alternativa, les fonts orals ajuden a millorar
enfocaments, a avançar en una història científica i renovada, desmitificadora del discurs
oficial, amb una clara dimensió política i compromesa en rescatar la memòria col·lectiva
de les majories socials.
El llenguatge oral enfronta amb una gran immediatesa al lector amb la presència de la
mateixa gent; l’evidència oral, al transformar “l’objecte” d’estudi en “subjecte”,
afavoreix una Història no solament més rica i intimista, sinó també més verídica. La veu
de la gent pot acostar el passat al present com cap altre mitjà ho havia aconseguit fins
ara i, al fer-ho, canvia no solament la textura de la història sinó també el seu contingut.
De les lleis, les estadístiques, els governants, etc. desplacem el focus a la mateixa gent i
això altera l’equilibri existent fins ara: la política i l’economia poden ser ara
contemplades i jutjades també des del cantó dels receptors. Obren la història a altres
ciències socials i a noves àrees d’investigació: història de la classe obrera, història de
les minories racials, història de la vida quotidiana, història de les dones, història de la
família, història dels pobres i analfabets, etc. Els mites es desfan. A més dels líders
també poden ser herois la gent corrent i anònima, les dones igual que els homes, les
persones de color igual que els blancs.
Les veus dels marginats, tot i que molts d’ells no saben llegir i escriure, s’han fet sentir
sempre però de vegades no hem tingut la capacitat d’escoltar-les. El problema és la
nostra sordesa i la nostra insensibilitat crònica per a captar-les. Mercè Vilanova afirma,
apuntant a un tema d’una gran actualitat, que “con los discapacitados, con las personas
analfabetas, o con las voces de las culturas orales nos abrimos a otros conceptos del
tiempo y a otras sabidurías. Porque al aproximarnos a la naturaleza recóndita en donde
se encuentra la oralidad más pura, nos vemos obligados a plantearnos el tema ecológico
y la supervivencia, no sólo de esas culturas, sino la del planeta. También nos recuerda
esa oralidad que en el reino animal no se conoce la violencia entre sexos que parece ser
una experiencia exclusivamente reservada a las relaciones de género de la humanidad.
Quizás las mujeres, por haber sido durante tiempo colonizadas, podemos comprender
más fácilmente que al incorporar las vulnerabilidades de los débiles en el relato
histórico y al dejar aflorar las voces, por tanto tiempo aplastadas, no sólo escribimos
una historia mejor, también contribuimos a que las fuentes orales, surgidas en
situaciones límite, sean una denuncia social políticamente útil” (9).

1. 5. Etapes d’un projecte de recerca amb fonts orals
Les passes que normalment realitza l’historiador per reconstruir la història són en
síntesis les següents:
1.- Escollir l'objecte d'estudi: seleccionar-lo a partir d’uns criteris determinats
(motivació, viabilitat, originalitat), acotar-lo en el temps, en l’espai i en el seu marc
institucional i, finalment, raonar-lo.
2.- Anàlisi de “l’estat de la qüestió”. Bibliografia general i específica sobre el tema.
3.- Formulació d'hipòtesis de treball (principals i secundàries). Formular allò que es vol
demostrar, els objectius a aconseguir, els interrogants als quals es vol respondre.
Dissenyar l’esquema del treball.
4.- Recerca de fonts (escrites, orals, gràfiques, etc.) i elecció de mètodes i tècniques.
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5.- Tractament, crítica i interpretació de les fonts: Comprovar la seva autenticitat,
catalogar-les, classificar-les, comparar-les, interpretar-les i enquadrar-les en el projecte
de recerca. Una vegada comprovades tenen una validesa universal. Per a interpretar les
fonts necessitem models interpretatius (socials, econòmics, polítics) i eines conceptuals
(de la mateixa manera que el mecànic necessita eines per desmuntar el cotxe). S'ha de
tenir en compte la interdisciplinarietat. L'assumpció de mètodes i tècniques d'altres
ciències (demografia, economia, etc.) reforça la cientificitat de la història.
6.- Veure si les fonts confirmen o no les hipòtesis. Establir conclusions. Integrar-les en
un esquema coherent i formular noves hipòtesis.
7.- Redacció provisional (deixar passar un cert temps per corregir-la i millorarla) i definitiva (bona presentació, gràfics, mapes, fotografies, notes, introducció,
bibliografia, annexos, etc.).
8.- Divulgació en forma de tesi de recerca (s’han de fer constar fonts, arxius,
bibliografia, notes, observacions, mètode, etc. ), en forma de llibre de difusió i
divulgació (més simplificat ), en forma d’article (resum), xerrada, ponència, etc..
En qualsevol cas el treball de recerca ha de ser rigorós i seguir el mètode científic.
Utilitzar varietat de fonts, especialment fonts primàries. Ser originals i creatius en el
seu tractament i presentació. Programar-lo en totes les seves fases i ser conseqüent amb
la programació establerta. És fonamental concretar bé l'objecte d'estudi i no voler ser
massa ambiciós en el període cronològic a estudiar.
Un projecte d’història oral es pot portar a terme de forma individual i també en grup.
Els projectes col·lectius d’història oral, especialment, promouen el debat i la cooperació
entre els seus membres i faciliten el desenvolupament de la seva capacitat lingüística
tant oral com escrita. El disseny del projecte, la preparació de l’entrevista, l’acte mateix
de l’entrevista, la relació humana i professional establerta amb l’entrevistat, la
transcripció, l’anàlisi i la interpretació de l’entrevista gravada, l’acostament a l’entorn
social immediat, la necessitat d’acudir a arxius, biblioteques, hemeroteques, etc. per tal
d’utilitzar altres tipus de fonts amb les quals confirmar o contrastar les dades
obtingudes, tot això suposa desafiaments nous en la comprensió i interpretació de la
paraula parlada i escrita. Propicien a més el desenvolupament de les destreses en les
diferents tècniques de gravació, en l’ús dels ordinadors i en el tractament correcte
d’altres fonts gràfiques i visuals. Les fonts orals i el projecte d’investigació que
l’acompanya ajuden a desenvolupar la capacitat crítica i a avançar en el coneixement
del saber científic, a ratificar, rebatre o matisar les hipòtesis de treball de partida i, en
general, a millorar en les tècniques d’investigació de cara a elaborar futures tesines i
tesis doctorals.
Els projectes d’història oral presenten grans avantatges: la gamma de destreses que
exigeixen no estan monopolitzades per la gent major, els experts o els que millor
escriuen sinó que permeten la cooperació sobre una base molt més àmplia i equitativa.
No solament comporten un estímul intel·lectual sinó que, en entrar en la vida dels altres,
impliquen la vivència d’una profunda i emocionant experiència humana. Es poden
portar a terme en qualsevol lloc perquè tota comunitat humana és portadora d’una
polifacètica història de treball, de vida familiar i de relacions socials esperant que algú
les tragui a la llum. Els projectes d’història oral es poden realitzar en diferents contexts
(col·legis, universitats, educació d’adults, museus, centres cívics, centres culturals,
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ateneus) i es poden realitzar tant individualment com en grup. En ells poden participar
tot tipus de gent: alumnes, joves treballadors, jubilats, mestresses de casa, aturats,
col·laboradors, historiadors professionals del periodisme, etc. La barrera entre
professors i estudiants es trenca gràcies a la investigació conjunta.
La seva elaboració i les etapes que comprèn no són gaire diferents de la preparació de
qualsevol projecte d’investigació. Un projecte d’història oral pot ser el marc
metodològic tant per a una investigació universitària com per a una experiència en una
aula de primària o de secundària. El que variarà serà el grau d’aprofundiment en tasques
a realitzar en les diferents etapes i, sobretot, la utilització final de les fonts creades: la
interpretació i l’elaboració de les conclusions finals relacionades amb les hipòtesis
inicials formulades. De totes formes qualsevol model de projecte sempre haurà
d’iniciar-se amb una reflexió sobre el sentit de la història i de la història oral, amb una
referència a la reivindicació del testimoni de la gent anònima per a la història i amb una
reflexió sobre el paper dels alumnes com a subjectes actius en la reconstrucció històrica.
Passes a realitzar en l’elaboració d’un treball d’investigació:
a) Elecció de l’objecte d’estudi. L’elecció d’un tema objecte d’estudi no és tan fàcil
com sembla. Exigeix reflexionar i dialogar sobre les diverses possibilitats existents i
finalment decidir-se per una concreta. S’ha d’elegir seguint criteris de motivació,
interès, viabilitat, originalitat, utilitat, etc. Sobretot que tingui interès per als alumnes i,
per això mateix, si el poden elegir ells, millor. Convé escollir un projecte que no
sobrepassi les possibilitats dels seus autors, que tingui un grau de dificultat assumible,
que hi hagi possibilitat de trobar testimonis i d’accés a arxius i biblioteques. És
fonamental acotar-lo en el temps, en l’espai (marc cronològic i geogràfic) i en el seu
àmbit institucional. Raonar el perquè de la seva elecció i determinar els aspectes que
més interessen investigar. És molt important concretar bé l’objecte d’estudi i no voler
ser massa ambiciós en el període cronològic a estudiar. Quan menys es vulgui abrasar
més profunditat es podrà aconseguir.
b) Anàlisi de “l’estat de la qüestió”, és a dir, realitzar una aproximació al tema a
través de la bibliografia general i específica existent, consultar fonts hemerogràfiques,
documents, censos, indagar possibles arxius privats i personals, dietaris, cartes,
fotografies, pel·lícules, etc. Conèixer les estructures econòmiques i socials d’una
comunitat, poble o regió i la seva evolució històrica ajuden a entendre moltes coses i a
comprendre millor les experiències de les persones entrevistades. Es tracta de conèixer,
d’entrada, aspectes centrals i altres components històrics del tema escollit. A partir de la
informació recollida es pot enfocar millor el tema, acotar l’objecte d’estudi, delimitar el
marc històric, formular noves hipòtesis i preguntes.
Al mateix temps hem de tenir un coneixement adequat de la metodologia i de la tècnica
de la font oral per a què les passes que es facin vagin totes elles en la línia correcta. Les
fonts orals s’han de crear amb rigor i seguint la metodologia de la història oral.
c) Formulació de les hipòtesis de treball (preguntes i possibles respostes sobre els fets
passats) distingint les principals de les secundàries. Explicar allò que volem demostrar o
comprovar, els objectius que volem aconseguir, els interrogants que pretenem
clarificar. Les hipòtesis constituiran la guia del nostre treball, serà el focus que il·lumini
el nostre projecte. Les hipòtesis són preguntes de les quals no sabem la resposta exacta,
són com un buit historiogràfic que hem d’omplir. El qüestionari ha de respondre i s’ha
d’elaborar en funció de trobar respostes a les hipòtesis formulades. No es precís
respondre a totes amb la mateixa intensitat, es poden privilegiar algunes d’elles o les
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que es creu són les més importants.
d) Cerca de fonts de tot tipus però principalment, en el nostre cas, de persones
disposades a ser entrevistades en les condicions que nosaltres mateixos establim. Una de
las primeres tasques serà la de determinar el perfil dels entrevistats i, en funció d’aquest
perfil, seleccionar després a aquelles persones que puguin informar millor sobre el tema
escollit. En aquest sentit té molta importància el primer contacte amb l’entrevistat de
cara a crear un ambient de confiança mútua. La confecció de la fitxa biogràfica dels
entrevistats ens permetrà adaptar i personalitzar el qüestionari. És convenient que
l’entrevistat tingui informació sobre les característiques del projecte, sobre els seus
promotors, sobre el motiu pel que se li demana l’entrevista, què ús es farà després i què
institució es farà càrrec de la cinta i de la transcripció. Ha de quedar clar des d’un
principi el seu consentiment per gravar l’entrevista i signar la cessió intel·lectual. S’ha
de concretar amb suficient antelació el dia i l’hora en què es realitzaran les entrevistes.
L’ordre pot ser flexible però convé començar per aquelles que, en principi, considerem
més accessibles i fàcils perquè els èxits inicials ens donaran, sens dubte, major seguretat
i motivació per a les posteriors entrevistes.
e) Redacció del qüestionari. És aconsellable abans de confeccionar el qüestionari tenir
clares algunes qüestions, entre elles establir els apartats o aspectes en què es pretén
dividir el tema elegit, que generalment responen als objectius concrets del projecte.
Això ens ajuda a dissenyar i concretar les parts que ha de tenir l’entrevista. Igualment
s’ha d’elegir el tipus d’entrevista més convenient: oberta, tancada, dirigida o
semidirigida, temàtica, història de vida, etc. S’han de concretar les preguntes bàsiques,
analitzar quines són les preguntes més fonamentals i quines les secundàries en cada
apartat, com conjugar l’eix cronològic amb el temàtic. Tenir preparades les preguntes
obertes que obren als grans temes i altres complementàries. Predisposats igualment a
formular, en funció de com
transcorre l’entrevista, preguntes de concreció,
d’aclariment o d’ampliació.
f) Realització de l’entrevista. És el moment més important del procés i també el més
delicat. Cal tenir cura d’una sèrie d’aspectes que, tot i que puguin semblar secundaris,
condicionen en gran manera el desenvolupament de l’entrevista: lloc de la mateixa
aparells de gravació, ambient adequat, empatia, etc. Conèixer les estratègies bàsiques
per assegurar, en la mesura del possible, l’èxit de l’entrevista. Tenir cura igualment de
la finalització de l’entrevista i les tasques a realitzar en aquest moment.
g) La transcripció de l’entrevista. La transcripció literal i els problemes que comporta
la plasmació escrita d’una entrevista oral. La transcripció revisada. La identificació del
cassette. L’elaboració de la fitxa tècnica i la formalització de la cessió intel·lectual.
h) Crítica i tractament de les fonts creades: comprovar la fiabilitat, explorar el
contingut i el llenguatge. Classificar els texts en funció dels apartats, comparar,
verificar, contrastar...
i) Interpretació de la informació recollida i saber-la integrar en un esquema explicatiu
coherent. Comprovar si es confirmen o no les hipòtesis inicial i si s’ha donat resposta
als interrogants plantejats. Elaborar les conclusions i formular noves hipòtesis i
interrogants.
j) Reflexió i revisió de les fonts orals creades i l’experiència tinguda. Reflexió també
sobre l’arxiu i la possibilitat de publicació i divulgació del treball realitzat.
Sobre tots aquests aspectes tornarem a entrar en els propers apartats. En tot cas el treball
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d’investigació s’ha de fer amb rigor i seguint la metodologia científica pròpia de les
ciències socials. Per a interpretar correctament les fonts
necessitem models
interpretatius i eines conceptuals i tirar mà de la interdisciplinarietat perquè l’assumpció
de mètodes i tècniques d’altres ciències (demografia, economia, antropologia, etc.)
reforça la cientificitat històrica.
1.6. Potencialitats educatives de les fonts orals
Les potencialitats educatives i didàctiques de les fonts orals són moltes i evidents. La
incorporació de la història oral a l’aula, afavoreix la consecució dels objectius generals
cognitius, procedimentals, socials, afectius i emocionals proposats i ajuda a la
maduració personal i a la formació integral dels alumnes de qualsevol nivell educatiu:
primària, secundària, batxillerat i universitat. La història oral dóna múltiples
possibilitats de tractament de temes històrics i socials, pot ser adaptada als diferents
nivells educatius i posar-se en relació amb la majoria dels temes que formen part del
currículum acadèmic, referits al segle XX.
Una forma d’apropar-se a la història oral és mitjançant l’anàlisi de fonts orals ja
creades (testimonis escrits, audició de cintes, visualització de documentals, etc.) que se
exposen a l’aula en el context de l’estudi d’un tema concret amb l’objectiu d’il·lustrar-lo
i fer-lo més entenedor. Avui disposem de molts recursos en aquest sentit i el mateixos
mitjans audiovisuals públics i privats ofereixen freqüentment documentals històrics i
reportatges basats en fonts orals. Les pròpies entrevistes realitzades pels alumnes en
cursos anteriors i guardades en el centre educatiu poden convertir-se en excel·lents eines
de transmissió de la història. Disposem igualment de llibres elaborats a partir de fonts
orals. Els testimonis que allí apareixen poden ser llegits a l’aula amb el mateix objectiu.
És el que es coneix com “història oral passiva”. No obstant continua sent imprescindible
per a progressar el comentari del professor i dels propis alumnes sobre la naturalesa
del testimoni personal escoltat.
De la visió “passiva” de la font oral podem passar a una actitud “activa” si els alumnes
s’involucren en la seva creació. Això significa que d’alguna manera assumeixen el
paper d’investigadors i s’obliguen, individualment o en grup, a participar en el procés
de recerca, a tenir una visió global del projecto, de les passes que implica i de les eines
a utilitzar en cada moment. Comentar i dialogar sobre les dificultats que surten en
aquest procés és una tasca summament gratificant i enriquidora que els educadors
haurien de valorar en tota la seva dimensió.
Les fonts orals afavoreixen la socialització crítica de l’alumne i de les persones que les
utilitzen. La pràctica del diàleg, de la comprensió, de la captació de l’altre, del
buidament personal, de la sinceritat, de la interiorització, etc. té un gran valor educatiu
en una societat en què la comunicació entre pares i fills, entre joves i grans es fa molt
difícil. Contribueixen a reconstruir una memòria que ha estat “trencada” especialment
en les grans aglomeracions urbanes –més encara en zones perifèriques de recent
immigració- on les relacions es fan més anònimes i no abunden els àmbits de vida
col·lectiva. En aquest teixit social sense quasi memòria els mitjans de comunicació
practiquen una aculturació massiva que no afavoreix la consciència d’una identitat
personal i social. Els projectes realitzats en centres educatius han apropat els alumnes a
la història de la seva família, del seu barri i ciutat; han implicat pares, familiars i veïns
en el treball realitzat. A partir de les fonts orals han conegut la realitat de la immigració,
la situació original del barri on viuen, la lluita realitzada pels veïns per a dignificar-lo i
dotar-lo dels serveis bàsics per viure dignament, la història del seu institut, etc. Les
fonts orals tenen, per això mateix, un indubtable interès en la recerca de les arrels i
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dels signes d’identitat col·lectiva i poden ajudar l’alumne a identificar les petjades del
seu passat i a integrar-se en el seu entorn a partir del seu coneixement crític.
L’entrevista realitzada fora de l’escola els posa en contacte amb persones grans amb
una llarga experiència de vida i, per tant, els planteja la qüestió de la temporalitat, de
l’ordenació cronològica, de la successió, de la duració, del canvi i de la complexitat i
multiplicitat del temps històric. Comproven que la memòria té una perspectiva
individual però també col·lectiva, de grup o de classe i que aquesta no pot ser entesa si
no se la situa en el seu context social i en la relació entre el temps curt (esdeveniment)
i el temps llarg (estructura). Qualsevol fet està emmarcat en una xarxa complexa de
relacions que convé conèixer mínimament.
- La història local és un àmbit adequat per a la realització del treball escolar amb fonts
orals. Els testimonis vius són accessibles i el camp d’observació i recerca és concret,
proper i directe. Això facilita la comprensió de la història. Però no s’ha de perdre de
vista en cap moment un enfocament globalitzador ni els vincles amb la història
universal. No s’ha de caure en un “localisme” de mires curtes ni prendre la part pel tot.
Més que fer “història local” es tracta de fer “història social” en un marc reduït. Hem de
buscar el nexe entre història concreta (microhistòria) i història global (macrohistòria) i
afavorir un explicació integradora.
Una novetat o singularitat de les fonts orals és que l’alumne intervé des del primer
moment en la seva creació, aportant de forma creativa una font històrica inèdita.
Lògicament la major o menor validesa de la font oral dependrà de la metodologia i el
rigor amb el que s’ha portat a terme. No es tracta de fer de l’alumne un “petit
historiador”. Els límits que imposa la seva edat implica que el professor hagi de fer
una permanent tasca orientadora i de recolzament en tot el procés de recerca: disseny de
la recerca, elaboració del qüestionari, preparació i realització de l’entrevista,
interpretació, crítica de les fonts, etc. Se’ls ha de fer veure la innata propensió a
projectar la pròpia situació, a rebre el relat dels adults com a revelació de la veritat i la
tendència a fiar-se plenament de les seves paraules carregades d’autoritat, sobretot, si es
tracta de persones amb les quals es troben lligats afectivament (pare, mare, avi, germà,
etc.). Contra totes aquestes qüestions han d’estar previnguts. Han de ser conscients, no
obstant, que la nova font oral que ajuden a crear quedarà determinada per la seva
intervenció, personalitat i creativitat. No ens
hem de deixar enlluernar, en
conseqüència, per la singularitat de les fonts orals ni hem de fer un ús indiscriminat
d’elles. El recurs a les fonts orals s’ha de plantejar en relació amb els programes i
continguts curriculars, s’han de valorar en tot moment els temes objecte de treball i
justificar-los procurant no entrar en conflicte amb altres metodologies, tècniques i
fonts.
Estic convençut que a través de la pràctica de les fonts orals podem ajudar els nostres
joves a adquirir confiança en ells mateixos, en les persones, en la societat, en la
història, en les institucions. L’entrevista porta al diàleg, a la trobada amb els altres, a la
comprensió, al respecte, a saber escoltar, a obrir els ulls cap a les coses properes i el
món. Transmet coneixements i sentiments, fomenta actituds d’agraïment vers els
nostres avantpassats, fa créixer en consciència cívica i ens fa, en definitiva, més humans
i més lúcids. La història a la qual ens acostem queda enriquida, ampliada, matisada i
aprofundida pel testimoni viu de les persones que entrevistem. La història oral
incorporada a l’aula en l’aprenentatge de les ciències socials és una excel·lent eina
didàctica per aconseguir els objectius generals de l’ESO i Batxillerat i una manera de
contribuir a la seva educació integral en l’aspecte cognitiu, instrumental, afectiu i
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emocional. La pràctica de les fonts orals ajuden a desenvolupar en els alumnes les
competències instrumentals bàsiques: saber escoltar i comprendre missatges orals i
testimonis; captar el significat de les històries o relats de vida dels seus entrevistats;
saber formular diferents tipus de preguntes (obertes, tancades, de ampliació, de
concreció, etc.); descriure, definir i explicar situacions humanes i esdeveniments
històrics; cooperar en grup i comunicar-se amb agilitat i correcció; perfeccionar el
domini de l’expressió oral i escrita; ampliar el vocabulari i el lèxic a partir de les
aportacions dels testimonis escoltats.
La pràctica de les fonts orals els fa entrar en relació amb tota una sèrie d’aspectes
transversals. La preparació, la realització i la transcripció de l’entrevista els exigeix la
utilització i el domini dels nous mitjans de comunicació: el telèfon, l’ús de l’ordinador,
del vídeo, de la gravadora, etc. Es veuen obligats a treballar utilitzant el mètode científic
(hipòtesi-demostració–conclusions), a preguntar i a transcriure l’entrevista
indistintament en castellà i en català - segons parli l’entrevistat- la qual cosa afavoreix
el perfeccionament en les dues llengües. Els empeny igualment a saber treballar en
grup (especialment quan es participa en un projecte col·lectiu), a entrar en relació amb
altres persones (alumnes, professors i historiadors), a comunicar-se amb persones de
diferents edats i cultures, a relacionar-se amb les institucions (Arxiu, Ajuntament,
Centres Cívics, etc.), a col·laborar amb els mitjans de comunicació locals per tal de
difondre el projecte i a explicar el seu treball en Jornades i Congressos, aspectes que els
fan créixer en austoestima i en projecció social. La pràctica de les fonts orals permet
igualment un coneixement més proper i humà de la ciutat i del barri on es viu i un
creixement en consciència cívica i participació, és a dir, els acosta a la història d’una
forma diferent a la tradicional, d’una manera més estimulant, viva, directa, personal,
implicativa, motivadora i democràtica Tot això afavoreix la cohesió social i la connexió
de l’institut amb les famílies i l’entorn, els dóna consciència de pertinença i els prepara
per a ser uns ciutadans actius, participatius i responsables. Els fa créixer, en definitiva,
com a persones i ciutadans. El mètode científic de recerca queda reforçat i serà per a
ells una eina extraordinària per anar a la universitat.
S’estudia història a partir de les experiències dels propis protagonistes, s’aprèn a valorar
la quotidianitat, la vida de les persones properes i anònimes, a ser agraïts amb el treball
realitzat pels avantpassats, a ser respectuosos, tolerants i comprensius amb els demés.
Sovint la pràctica de les fonts orals els fa entrar en relació amb persones majors o bé de
cultures diferents a la seva, els permet establir contacte amb institucions cíviques,
culturals i polítiques (arxiu, museu, llar d’ancians, ONGs, sindicats, partits, parròquia,
centre de minusvàlids, ateneu, centre cívic, associacions juvenils, etc.) i els fa sentir-se
membres del seu barri, de la seva ciutat i del seu país. La pràctica de l’entrevista els fa
créixer en autoestima, en confiança vers els altres i afavoreix l’aprenentatge d’un
conjunt de coneixements, tècniques, habilitats i valors que formaran part del seu bagatge
cultural i de la pròpia personalitat. També permet el descobriment d’altres documents
escrits i gràfics que d’altra forma no haurien estat localitzats.
La pràctica de les fonts orals afavoreixen la connexió entre entrevistadors i entrevistats
perquè els dos es potencien mútuament. L’historiador va a l’entrevista a aprendre, a
escoltar a altres que saben del tema en qüestió. La reconstrucció de la història es
converteix en un procés de col·laboració i la història es beneficia immensament a
l’atorgar un lloc central a la gent més diversa. També els entrevistats surten beneficiats
perquè en aportar la seva experiència de vida fan un servei inestimable a la comunitat
al mateix temps que els dóna un sentiment d’utilitat, de dignitat i de protagonisme. La
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història local –fragment de la història universal- surt enfortida. Les històries de vida
recollides poden ser consultades amb posterioritat per altres estudiosos i per historiadors
en les seccions orals dels arxius on han estat dipositades. La pràctica de les fonts orals
donen, per tot el que acabem de dir, una nova dimensió als arxius i a la didàctica de la
història, serveixen per acostar el nostre passat més recent a les noves generacions que
amb freqüència contemplen la realitat històrica amb distanciament i, fins i tot, amb
menyspreu. La pràctica de les fonts orals els fa participar directament i de forma activa
en el procés d’investigació i d’aprenentatge i les cintes guardades poden ser utilitzades
per tots aquells que desitgen rescatar i salvaguardar el testimoni de les persones que van
ser claus per a la construcció d’una comunitat o d’una organització. Els esdeveniments
se relacionen amb la realitat social propera i es vinculen amb conjuntures i estructures.
Donen, per tot el que acabem de dir, una nova dimensió als arxius i a la didàctica de la
història.
És convenient que els mateixos alumnes escoltin les seves primeres entrevistes per a
comentar-les i extraure d’elles conclusions respecte de la relació amb l’entrevistat, la
fiabilidad de la memòria, els oblits i les omissions, la tècnica utilitzada en la entrevista,
l’experiència com a entrevistador, etc. Segurament els alumnes veuran la necessitat
d’aprofundir en nous aspectes mitjançant la consulta d’altres fonts. Molts treballs amb
fonts orals es poden complementar amb l’anàlisi de fotografies, cartes, eines, vestits i
altres objectes. Una faceta nova per a ells és el fet d’entrar en relació amb el Museu de
la ciutat i més en concret amb la secció de fonts orals de l’Arxiu, el descobriment
d’una possible i mútua col·laboració i l’aprofitament de les fonts ja recollides.
Els alumnes desenvolupen les seves capacitats lingüístiques tant orals com escrites
perquè han de plantejar preguntes amb sentit, han de transcriure-les, escoltar altres
persones i captar el que elles els diuen. La pràctica de l’entrevista els dóna confiança en
la seva expressió i en la forma de comunicar-se, els dóna la possibilitat de presentar el
que han après en forma d’article o d’opuscle, en forma de xerrada o comunicació, en
forma de representació i dramatització, o per mitjà d’emissions radiofòniques. Ells
desenvolupen a través de l’entrevista el tacte i la paciència, la capacitat d’escoltar a altra
gent, de fer que se sentin a gust, s’aproximen a la imatge de com era la vida en el passat
i de com és la vida de les persones d’altres cultures i indrets.
Les fonts orals els permeten aprofitar al màxim els recursos externs: major contacte amb
els pares dels alumnes i les seves associacions, amb els mestres, biblioteques, entitats
culturals, la premsa, la ràdio, la televisió local,... Tenen un camp d’observació directe i
accessible. Els projectes col·lectius d’història oral poden derivar en moltes i diverses
empreses: un programa de formació d’adults, la creació d’una associació per recuperar
la memòria històrica d’una col·lectivitat, un programa de reciclatge professional
d’aturats, un programa de teràpia de gent major, un programa de ràdio, l’elaboració d’un
dossier didàctic,... En alguns casos projectes d’història oral han acabat amb la idea de la
creació d’un museu històric local. El mèrit de la història oral consisteix en animar a la
cooperació en peu d’igualtat i en el descobriment d’un tipus d’història que tingui
significat, no solament per als historiadors professionals, sinó també per a la gent
corrent, per a les majories socials. La metodologia de les fonts orals pot ser molt útil a
les escoles d’adults, ajuntaments, partits polítics, sindicats, centres cívics, centres
culturals, ateneus, etc. que es plantegen recuperar la memòria històrica de la seva ciutat,
del seu barri, del seu grup, dels seus militants, etc. Recuperar la memòria històrica és
fonamental per conèixer les nostres arrels, per assumir la pròpia identitat personal i
col·lectiva i per afrontar amb garanties la construcció d’un futur més humà i digne.
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És important que els professors prenguin consciència de la riquesa metodològica que
suposa treballar amb fonts orals i tots plegats s’ajudin a superar les dificultats
existents i s’animin a utilitzar-les amb rigor en la seva pràctica docent, amb les
conseqüències positives que se’n deriven per als alumnes.

1.7. Historiografia de les fonts orals
La utilització de “documents vius” per a la reconstrucció del passat és tan antiga com la
pròpia història. Per això mateix resulta difícil comprendre perquè els historiadors s’han
mostrat durant tant de temps refractaris a acceptar el testimoni oral com a font històrica.
Amb l’arribada de l’historicisme i el positivisme i la professionalització dels estudis
històrics el document escrit va passar a considerar-se l’únic mereixedor de ser
considerat font històrica, quedant relegat el testimoni oral a l’àmbit de la literatura i del
folklore. Varen ser en primer terme els sociòlegs i els antropòlegs els que rescataren el
valor del testimoni oral partint del fet que tot té interès per a l’historiador. La recollida
de testimonis i d’històries de vida es va convertir en una tècnica essencial per a aproparnos a la història d’una comunitat i dels seus individus, comprendre el seu estil de vida i
captar els seus valors i creences. Les fonts orals van passar progressivament a ser un
tipus de font històrica amb el mateix valor que altres.
1.7.1. Àmbit internacional
Segons l’americana Oral History Association, la història oral es va establir com a
tècnica moderna de documentació històrica el 1948, quan l’historiador de la universitat
de Colúmbia, Allan Nevis, va començar a gravar memòries de persones significatives de
la vida americana. Va ser, doncs, a Amèrica on la història oral va prendre força i
empenta. La Universitat de Colúmbia va constituir el primer centre d’història oral i va
iniciar una sèrie de projectes dirigits a recuperar testimonis de membres destacats de
comunitats i corporacions. A Mèxic els Archivos Sonoros del Instituto Nacional de
Antropología van començar a recollir els testimonis dels comandaments de la revolució
mexicana i el 1954 la Universitat de Berkeley creava un arxiu de fonts orals amb la
finalitat que fos utilitzat per estudiants i per investigadors. Durant la dècada dels
seixanta es produeix la institucionalització de la història oral al crear-se nombrosos
arxius de fonts orals a partir del treball realitzat per societats històriques, universitats
(especialment Berkeley i Colúmbia) i biblioteques. Molts dels historiadors americans
que treballaven amb fonts orals eren, al mateix temps, arxivers. El 1974 es constituïa
l’Oral History Association que l’any 1982 comptava amb 1.500 membres, tenia uns 500
projectes en marxa i havien creat les revistes Oral History Review i International
Journal of Oral History.
El segon centre important d’història oral es va establir a Europa Occidental on van
començar a sorgir entitats destinades a la recopilació de testimonis orals amb l’objectiu
de reconstruir la lluita clandestina durant la II Guerra Mundial i on, més tard, van tenir
lloc les conferències biennals internacionals d’història oral, iniciades a Bolònia (1976) i
a Colchester (1979). Però va ser a Escandinava i a les Illes Britàniques on trobem els
primers treballs sobre el tema.
A Escandinava els primers treballs de camp tenen lloc a Finlàndia en dates tan
matineres com el 1830. A Suècia els estudiants de la Universitat d’Upsala van crear
associacions dialectòlogues per a recollir paraules i expressions que consideraven
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amenaçades d’extinció. El 1890 aquesta recol·lecció havia estat sistematitzada en un
sondeig nacional amb entrevistes i el seu qüestionari contestat en mil localitats
diferents del país. Els objectius es van anar ampliant gradualment fins aconseguir un
estudi nacional de la societat, la cultura i l’economia rural. Des de 1935 l’Institut
d’Investigació Dialectal i Folklòrica creat el 1914, començaren a utilitzar aparells de
gravació en els seus treballs de camp i van ser, segurament, la primera organització en
fer-ho amb finalitats d’investigació històrica. En els anys cinquanta el treball de
recol·lecció etnològica, dirigit per l’historiador noruec Edvard Bull, abraçava les
poblacions urbanes i industrials i en els setanta els etnòlegs Orvar Löfgren i Sven Ek es
van servir d’aquest treball per a l’estudi del canvi social a llarg termini.
A Gran Bretanya els inicis de la història oral es remunten a la dècada dels anys trenta a
partir de la creació dels “Sound Archives” per part de la BBC i la posterior utilització
per la història social i la sociologia que van fer possible noves experiències de caràcter
interdisciplinari en l’àmbit universitari. Com a Suècia, es va tenir un especial interès en
la recuperació del folklore. L’any 1930 el govern irlandès va donar suport a la recollida
de testimonis orals i el 1935 constituïa l’Iris Folklore Institute que també utilitzava els
aparells de gravació. Treballs semblants es van realitzar a Gales, Escòcia i a Anglaterra.
El canvi polític de la postguerra, l’inici de la descolonització a l’Àfrica i l’adveniment al
poder del moviment obrer amb el govern laborista de 1945, van fer ressorgir a Gran
Bretanya la història oral. S’inicia un sobtat interès pel tema del treball que es constituí
en centre de la història social unit a l’entusiasme per les autobiografies de la classe
obrera. Alguns historiadors van poder constatar, a partir de les seves activitats en
mitjans radiofònics, els preuats recursos amb els que comptaven els arxius sonors de la
B.B.C., fundats en els anys 30. La nova sociologia dels anys cinquanta va començar a
ocupar-se, no tant de la realitat de la pobresa en si mateixa, sinó de la cultura de la
classe obrera en tota la seva extensió. La convergència entre sociologia i història va
venir afavorida en els anys seixanta per la fundació de noves universitats que
plantejaven experiències interdisciplinàries i per una sociologia cada vegada més
implicada en la dimensió històrica de la anàlisi social. Exemple del mateix és l’estudi
històric de les relacions entre religió, economia i consciència de classe, realitzat pel
sociòleg Robert Moore el 1974 i titulat Pit-men. Preachers and politics. El 1968 Thea
Vigne i Paul Thompson havien iniciat un sondeig nacional amb entrevistes sobre la
vida familiar, el treball i la comunitat.
La història oral cresqué amb rapidesa a Gran Bretanya des d’aquell moment. L’Oral
History Society, fundada el 1973, va arribar a comptar en sis anys amb 600 membres.
Els nous projectes es decantaren cap a la història social però n’hi hagueren igualment
sobre la història colonial i militar, història política recent, història del treball i història
local, sobretot, de caràcter rural. Molts d’aquests projectes eren sufragats o es portaven
a terme sota el patrocini dels governs. Mentre en els països avançats com Canadà,
Austràlia i els Estats Units els arxius estatals i federals havien recollit material d’història
oral com a part dels seus programes habituals des dels anys cinquanta, en canvi Gran
Bretanya va instituí el seu arxiu sonor nacional en els vuitanta, formant part de la
Biblioteca Britànica. El seu treball amb història oral no havia fet més que començar. El
llibre La voz del pasado. Historia Oral de Paul Thomson - publicat el 1988 a Espanyaés una bona prova de la vitalitat a la que estava arribant la història oral en el seu país.
A Itàlia, els primers treballs sobre història oral en la dècada dels cinquanta van intentar
recuperar els testimonis dels partisans antifeixistes, dels camperols del sud, dels obrers
industrials, de les dones i la gent corrent, línia que van seguir en les dècades posteriors
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dels setanta i els vuitanta. Un primer impuls parteix de Torí on s’organitza una
exposició sobre el món obrer entre les dues guerres i on es presenta la font oral com a
eina fonamental per estudiar les classes populars. Les obres teòriques i metodològiques
de Franco Ferrarotti sobre els suburbis i nuclis barraquistes de Roma i la interpretació
cultural dels siderúrgics de Terni, de Sandro Portelli, van influir notablement en els
historiadors orals de la seva generació especialment en els temes sobre la relació entre
entrevistador–entrevistat, el problema de la memòria i la reconstrucció del fet històric.
Luisa Passarini creava el 1981 la revista Fonti Orali. També és important tota l’obra de
Nuto Revelli els llibres del qual recullen testimonis de l’època de la guerra i la
resistència però també sobre la pobresa dels camperols i la situació de dones pageses
que vivien a les muntanyes.
A Holanda va ser un tema primordial la documentació sobre el feixisme i la història
oral es va fonamentar des de 1962 en una ben organitzada cooperació entre historiadors,
polítics, la ràdio i l’Institut Internacional d’Història Social.
França, que comptava amb l’exemple de Michelet i de l’escola sociològica de
Durkheim, es va mostrar molt reticent en l’inici de l’activitat de la història oral a pesar
de l’interès existent pel tema de la guerra i de la resistència. En 1975 es crearen a París
els Arxius Orals de la Seguretat Social sota la direcció de Dominique Aron i Danièle
Hanet. A partir dels vuitanta es produeix un procés lent però continuat de difusió,
especialment en la utilització dels relats de vida amb finalitats pedagògiques. A les
escoles primàries i secundàries es demana als alumnes que interroguin els seus avis i
gent major sobre les seves experiències de vida, aspecte que ha ajudat al coneixement
de les genealogies, de les transformacions de la vida quotidiana i la relació entre
memòria i actualitat. El llibre de François Bédarida Interpretar el tiempo presente: La
memoria, el mito, la historia, és ben conegut en el nostre país. El 1979 es creava a
França l’Associació Francesa d’Arxius Sonors i el 1980 tenia lloc el primer encontre
francès d’investigadors amb fonts orals sota l’auspici de l’Institut d’Història del Temps
Present.
Els tardans inicis de la història oral a Alemanya es deuen a l’impacte del nazisme que va
deixar una generació avergonyida de la seva pròpia experiència i una nació desitjosa
d’enterrar el seu passat més que d’investigar-lo. És a partir de la dècada dels vuitanta
que Lutz Niethammer investiga la història social de la classe obrera del Ruhr i
comencen a aparèixer projectes d’història local.
A Llatinoamèrica la història oral es va desenvolupar a partir de la influència de l’escola
de les històries de vida de l’antropologia nord-americana, del impressionant programa
nacional d’història oral de Mèxic, de les investigacions sobre la mobilitat social
realitzades pels sociòlegs argentins i els programes d’història política contemporània
com els portats a terme a Río de Janeiro. Algunes de les aportacions més interessants les
trobem, als anys seixanta, en el camp de l’antropologia sobre les quals Oscar Lewis
publicà dos llibres Los hijos de Sánchez. Autobiografía de una familia mejicana i Pedro
Martínez. Un campesino mejicano y su familia. A partir de diverses històries de vida de
diferents generacions de famílies mexicanes va ser possible la reconstrucció d’alguns
aspectes de la història contemporània de Mèxic. El 1975 apareix, en el marc de la
Fundació Getulio Vargas, el primer programa d’història oral destinat a recopilar
testimonis dels líders polítics actius des de 1920. A Costa Rica, des de 1976 a 1978,
l’Escola de Planificació i Promoció Social de la Universitat Nacional va organitzar el
primer concurs nacional d’autobiografies camperoles. Les investigacions orals sobre el
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món rural es desenvolupen en la mateixa època a Equador, Bolívia i a Nicaragua,
concretament, en el context de la campanya d’alfabetització. A Argentina la recuperació
de la democràcia el 1983 va comportar una multiplicació de projectes orals.
A Austràlia la història oral compta amb la seva pròpia associació i publicació periòdica
que ha reunit els historiadors locals i ha potenciat el treball dels antropòlegs dels pobles
aborígens.
Al continent asiàtic, Singapur compta amb un arxiu oficial amb contrast amb l’Índia,
on la major part del treball depèn encara dels estudiosos britànics i de les seves
emissions radiofòniques. A Japó, on a principis dels setanta s’havia desenvolupat una
gran campanya d’autobiografies escrites conegudes amb el nom de “Mon histoire”,
s’organitza el 1986 el primer simposi d’història oral per la Societat de Ciència
Històrica. Tenen lloc debats teòrics i historiogràfics i es revaloritzen les possibilitats
d’història oral, en especial la història de l’última guerra.
Dins de les nacions que han tingut règims comunistes ha hagut molt poca història oral
gravada, si exceptuem Polònia amb els seus concursos autobiogràfics populars i els seus
grups de fàbrica generats per aquells. A Xina la recol·lecció nacional de memòries
revolucionàries va començar als anys cinquanta, poc després de la victòria comunista.
Amb la primera onada de la revolució cultural el 1958 s’inicia una campanya que va
posar l’èmfasi en la recollida de fonts orals a fàbriques, brigades i pobles on
s’investigava la complexa, dura i gloriosa lluita de les classes treballadores. Aquesta
campanya es va acabar pocs anys després amb l’aparició de l’antiintel·lectualisme i el
caos final dels anys de la revolució cultural.
A l’Àfrica, el mateix que a Israel, a les influències americanes i europees es va afegir,
en ple procés de descolonització, el nacionalisme emergent. Amb absència de
documentació, la nova escola que va començar a treballar amb la tradició oral va ser
predominantment angloamericana. A Israel, en canvi, la recollida de testimonis orals es
convertí en una part important de la lluita nacional i cultural per la supervivència
després de la destrucció de les comunitats jueves en temps del feixisme. El tema
prioritari abordat era la memòria de l’exili.
Els anys seixanta van donar entrada a una nova generació d’historiadors orals que van
desenvolupar una “història alternativa” no solament respecte a la història acadèmica
oficial sinó també a les construccions historiogràfiques fonamentades exclusivament en
el que estava escrit. La seva pretensió era donar veu als “pobles sense història”, als
vençuts, marginats, analfabets, a les minories oblidades. És el corrent que es
desenvolupa a Itàlia i, més tard, a Anglaterra i a Amèrica Llatina i que culmina amb la
creació el 1967 de “l’American Oral History Association”. A partir de 1971 el
Departament de Sociologia de la Universitat d’Essex comença la publicació de la revista
Oral History (10).
1.7.2. Àmbit de l’Estat espanyol
La història oral a Espanya ha tingut un desenvolupament més tardà que en altres països
europeus. La historiografia espanyola contemporània ha estat marcada fortament per
l’impacte de la repressió franquista que tractava d’impedir el naixement d’una història
escrita en llibertat, mantenint la ciutadania en la passivitat i el silenci, al mateix temps
que obstaculitzava l’elaboració i consulta de les fonts orals dipositades als arxius. La
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persistència de la dictadura en el temps i les dificultats pròpies de la clandestinitat van
provocar un retard notable en la creació i proliferació de les fonts orals. Solament a
títol personal, aprofitant espais conquerits de llibertat i salvant moltes dificultats
alguns professors d’universitat, entre els quals destacaren alguns de la Universitat de
Barcelona, s’aventuraren en els anys setanta a iniciar nous camins en l’estudi de la
història. Les fonts orals a Espanya comencen a desenvolupar-se en les anomenades
nacionalitats històriques (Catalunya, País Basc i Galícia) i a Madrid.
Instaurada la democràcia les fonts orals són promogudes pels departaments de cultura
de les institucions autonòmiques, províncies i ajuntaments. Algunes iniciatives varen
ser fruit de l’activitat de les Associacions de Veïns, d’Escoles d’Adults, de grups de
llicenciats o de grups d’investigació sufragats per Bancs i Caixes d’Estalvi. Els temes
preferits eren la Guerra Civil, l’exili i la repressió, la lluita clandestina, les migracions,
la quotidianitat, el treball, la història de les dones, etc. La geografia i la història
marquen sovint l’elecció dels temes d’estudi i els enfocaments utilitzats. Des de
Catalunya es privilegia el tema de la Revolució Social i la República i s’intenta establir
ponts amb estudiosos de països de parla espanyola o portuguesa; a Galícia preval el
tema de l’emigració; al País Basc la defensa de les tradicions i de la pròpia llengua; a
Navarra la repressió del carlisme; Madrid intentava unir les iniciatives que es portaven a
terme en diferents punts de l’Estat; les comunitats insulars, seguint un procés contrari,
es bolquen més sobre elles mateix: les Balears impulsant estudis d’història local i les
Canàries recuperant el que és aborigen i defensant la pròpia identitat i el seu patrimoni
oral.
En els anys setanta se forma al voltant del departament d’Història de la Universitat de
Barcelona un petit grup interessat en la pràctica de les fonts orals. La professora Mercè
Vilanova treballa quasi en solitari des de 1969 fins a 1975. Recorda Mercè Vilanova
que “parecíamos un grupo de “resistentes” porque no era fácil hacer aprobar tesis ante
los tribunales o presentarse a oposiciones reivindicando la historia oral, a pesar de que
Franco había muerto hacía años (...) La característica de estos inicios fue la utilización
complementaria de cifras, textos y voces que permitieron muy pronto combatir tesis
historiográficas arriesgadas, especialmente sobre el anarquismo catalán y las
colectivizaciones durante la guerra. Solo mucho más tarde pude dirigir algunas tesis de
licenciatura, o realizar ensayos docentes que divulgaron el sentido de las fuentes orales.
Durante esos primeros años estaba entrevistando sin la conciencia de estar haciendo
“historia oral” (11).
Va ser el contacte amb Ronald Fraser durant la tardor de 1973 a Barcelona quan Mercè
Vilanova s’assabentà que el que ella estava fent es deia “història oral”. La lectura del
seu llibre Mijas publicat per Antonio Bosch a Barcelona el 1986 amb el títol Mijas.
República, Guerra y Franquismo, va ser el que la va convèncer de la força i de la
potencialitat de la font oral. L’obra de Fraser Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.
Historia oral de la guerra civil española, realitzada a partir de 300 entrevistes a
persones que van viure la guerra, va permetre acostar-se al coneixement de la vida
quotidiana dels espanyols durant el conflicte i recollir les experiències d’aquells que no
van participar directament en les operacions militars.
A meitat dels 70 dos trobades internacionals obren nous camins i perspectives per als
historiadors interessats en la història oral del nostre país: el 1975 es celebra el XVI
Congrés Internacional de les Ciències Històriques a la ciutat de Sant Francesc on el
tema de les fonts orals, tractat en una taula rodona sota el títol d’“Oral History a New
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Methodology for Historical Research”, va aconseguir un èxit inesperat entre els
congressistes. L’any següent s’organitzava a Bolònia el que va ser considerat el primer
col·loqui internacional d’història oral, sota el significatiu títol d’“Antropologie et
Histoire: sources orales”. Els col·loquis internacionals tindran una continuïtat en els
anys següents: Colchester el 1979, Amsterdam el 1980, Aix-en-Provence el 1982,
Barcelona el 1985, Oxford el 1987, trobada aquesta última on la participació
llatinoamericana va ser especialment reeixida. Les trobades van permetre una gran
quantitat de comunicacions i la incorporació progressiva de nombrosos països.
Les trobades de Sant Francesc i de Bolònia es poden considerar com el punt de partida
d’una tercera etapa en la qual apareixen moltíssims grups de treball d’història oral. És a
partir de 1980 quan la història oral comença a tenir carta de ciutadania en els cercles
universitaris i acadèmics, carta de ciutadania que es va anar revaloritzant i consolidant
en els anys posteriors. Lentament es va acabant amb l’aïllament dels historiadors que
treballaven amb fonts orals i aquestes van anar ocupant un lloc central en les
polèmiques historiogràfiques. Es va superar la fase de la història oral com història
militant, de testimoni i de denúncia que la convertia, sense voler-ho, en una història
marginal i alternativa i es va decidir insistir en la seva força com a moviment renovador
de la ciència a la cerca de nous enfocaments i temàtiques a historiar. Les entrevistes es
plantejaven en el marc dels estudis concrets i neuràlgics sobre la interpretació del nostre
passat més recent en constant diàleg i crítica amb altres fonts, metodologies i ciències.
Es plantegen estudis
delimitats amb hipòtesis molt definides, s’accentua la
complementarietat de fonts i la cerca de la interdisciplinarietat (major col·laboració
entre la lingüística, la sociologia, l’antropologia, la geografia i la història), el treball
planificat en equip, la necessitat de definir prèviament la mostra de testimonis, una
presència activa dels grups d’historiadors defensors de les fonts orals en els fòrums i en
els cercles universitaris nacionals i internacionals i, per últim, una major sensibilitat cap
els aspectes arxivístics i les enormes possibilitats que oferien.
D’aquesta època són els treballs de Cristina Borderías i Mercè Vilanova sobre la Guerra
Civil a Fígols, l’estudi de Mercè Vilanova sobre el comportament de l’electorat català
en la circumscripció de Girona entre els anys 1931 i 1939 i l’Atlas Electoral de
Catalunya durant la Segona República. Orientació del vot, participació i abstenció; els
estudis sobre trajectòries electorals d’A. Monjo, C. Vega i M. Vilanova; els treballs de
Cristina Boix i Mercè Vilanova sobre “La participación del electorado en Barcelona
entre 1934 y 1939” (12); els treballs d’Ana Monjo i Carmen Vega sobre el
desenvolupament del Comitè Revolucionari i la Col·lectivitat Agrícola de L’Escala a
l’Alt Empordà comparant-lo amb Beuda, un poblet del Prepirineu català i, sobretot, el
seu estudi sobre La clase obrera durante la Guerra Civil española: una historia
silenciada (13).
A partir de 1985, amb el PSOE al govern i consolidada la democràcia, la proliferació de
les fonts orals s’accentua i surten amb gran entusiasme tot tipus d’iniciatives. La
primera d’elles és l’organització per Joan Miralles el 1984 a Palma de Mallorca d’una
trobada internacional a la qual assisteixen lingüistes, sociòlegs, antropòlegs,
historiadors, etc. Assisteix també en bloc el grup d’Història Oral de la Universitat de
Barcelona i el tema de les fonts orals és tractat àmpliament. En 1985 té lloc el V
Col·loqui Internacional de Barcelona organitzat per Mercè Vilanova que dóna un
impuls a la utilització de les fonts orals entre els historiadors de l’estat espanyol. Maria
Carme Garcia Nieto, a més d’organitzar cursos de doctorat sobre història oral, crea en
aquests anys el Seminario de Fuentes Orales de la Universidad Complutense de Madrid
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que organitza cada dos anys, primer a Madrid i després a Ávila, trobades nacionals
sobre el tema (14). Temes com el canvi social durant el franquisme, les relacions de
poder, les migracions, els modes de vida, les condicions de vida de la dona, les formes
de treball, la militància sindical i política, etc. van ser investigats de forma significativa
a partir de les fonts orals. En quatre o cinc anys Espanya (València, Santiago de
Compostela, Oviedo, Canàries, Màlaga, Navarra, Andalusia, etc.) es recuperava del seu
retard amb una abundància de projectes.
A Madrid caldria destacar igualment la historiadora independent Fernanda Romeu amb
la seves publicacions Agrupación Guerrillera de Levante (Valencia, 1994) y El silencio
roto. Mujeres contra el franquismo (Madrid, 1994). A Barcelona, a partir de 1985, Lola
G. Luna comença a utilitzar el vídeo com a suport per a la recollida de fonts orals
sobre els moviments de dones, especialment a Amèrica Llatina. A València cal citar la
tasca realitzada per la revista Debats i l’editorial Alfons el Magnànim. Iniciatives
semblants i d’altres d’originals que serien llargues d’enumerar es donen en moltes
províncies i comunitats de l’estat espanyol (15).
Un altre centre d’interès es troba en la creació d’arxius amb fonts orals. A més de les
universitats també els museus i els arxius senten la necessitat d’associar-se a programes
d’història oral i d’impulsar-los. Barcelona va ser capdavantera en aquest sentit. En 1983
es va arribar a un acord entre el Seminari d’Història Oral de la Universitat de Barcelona
i l’Institut Municipal d’Història, per a la creació d’una Secció d’Història Oral dins de
l’Arxiu Històric de la Ciutat. La primera donació que va rebre l’arxiu va ser el conjunt
de cintes de Ronald Fraser sobre la Guerra Civil espanyola i amb posterioritat tot el seu
arxiu. Lentament, tímidament, les fonts orals anaren trobant acollida en arxius
municipals i estatals que augmentaren les seves col·leccions en nombre i en qualitat. A
Espanya els arxivers Ramon Alberch, Margarita Vázquez de Praga i Antonio González
Quintana, per exemple, han treballat intensament en aquest sentit. A Catalunya Lluís
Úbeda (Barcelona) i Montse Carreras (Badalona), entre d’altres, han donat vida als
arxius dels quals són responsables.
Cal destacar per sobre de tot la publicació a partir de 1989 de la revista Historia y
Fuente Oral (avui titulada significativament Historia, Antropología y Fuente Oral)
impulsada pel Seminari d’Història Oral del Departament d’Història Contemporània de
la Universitat de Barcelona i de l’Arxiu de la Ciutat. La revista, dirigida per la Dra.
Mercè Vilanova, omplia un buit evident en aquest sentit. En ella han aparegut
aportacions valuoses en aspectes metodològics i d’investigació (temes de la dona, les
migracions, memòria i identitat, etc.) i serveix de plataforma de connexió i
comunicació amb els historiadors de parla hispana que treballen amb fonts orals. La
revista s’ha convertit, amb el temps, en un punt de referència no solament per a estudis
d’història oral espanyola sinó també per al conjunt d’historiadors de la comunitat
internacional. En les seves pàgines es fan comunicacions sobre convocatòries d’actes,
congressos, jornades, seminaris i conferències relacionades amb les fonts orals. La seu
social de l’entitat es troba al carrer Santa Llúcia, núm. 1. 08002 -Barcelona. Telèfon:
93 318 11 95.
Un fet incontestable és que, cada vegada més, les fonts orals són valorades per la seva
potencialitat educativa en diferents àmbits culturals i acadèmics, també a l’ensenyament
secundari i a la universitat. Observem amb satisfacció com alguns llibres de text
incorporen en les seves pàgines texts extrets de fonts orals i fan suggeriments
d’activitats que potencien la seva pràctica. També pel·lícules i documentals de tipus
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històric com Explica’ns la teva vida, Els nens perduts del franquisme, La vieja
memoria, etc. es basen en el testimoni oral dels seus protagonistes. El grup de
Barcelona, “Dones del 36”, que han donat testimoni sobre el període de la guerra i la
postguerra en instituts, universitats i centres culturals i cívics, ha realitzat una important
tasca en aquest sentit. En general en els últims temps s’han multiplicat els grups
d’història oral, les publicacions, els congressos nacionals i internacionals, les revistes,
les jornades, els cursets, els premis, els projectes individuals i col·lectius d’investigació.
La recent aparició de nombrosos grups de recuperació de la memòria història per tot el
país ha contribuït, sens dubte, al seu desenvolupament. La publicació l’any 1994 per
part de Pilar Folguera del libre Cómo se hace historia oral i el 1998 per part de Pilar
Gómez, Pablo Gómez y Pilar Sánchez del primer manual d’aplicació de la història oral
a l’aula, Historia Oral, han contribuït i molt a una major utilització de les fonts orals
com a recurs no solament didàctic sinó també educacional.
Tres exemples ben concrets poden servir de mostra del que estem dient: des de fa sis
anys funciona el grup Historaula (abans dit "Fonts Orals a l’Aula: Migracions d'abans i
d’ara") format per professors de diferents instituts de secundària de Barcelona i altres
poblacions properes. Tots plegats han programat i revisat la seva tasca docent portada a
terme amb fonts orals sobre temàtiques lligades al currículum de ciències socials
(immigració, franquisme, transició, etc.). En aquesta mateixa línia ha treballat el grup
"La immigració a Badalona durant el segle XX” format per historiadors, professors i
alumnes de secundària que han desenvolupat coordinadament una investigació històrica
sobre la immigració a la ciutat, a partir de 150 entrevistes gravades en forma d’històries
de vida dins del projecte cívic "La construcció social de la Badalona del segle XX".
Igualment els components del “Grup de Recuperació de la Memòria Històrica del segle
XX de Benassal” han reconstruït la història recent del poble a partir de les entrevistes
orals realitzades a cinquanta-dues persones, a més d’altres testimonis escrits. També el
grup “Àlbum de la memòria compartida” de Badalona, sota l’impuls de la Regidoria de
Cultura, ha recollit un centenar de testimonis que expliquen els seus records i
vivències al voltant de la II República i la Guerra Civil.
Podríem parlar finalment d’una quarta generació, la de la dècada dels noranta, que
introdueix el món de la imatge i del vídeo juntament amb la gravadora. S’obren noves
perspectives amb la caiguda del Mur de Berlín i la possibilitat de reconstruir una imatge
nova d’Europa. Estem vivint la realitat d’un món globalitzat i divers, cada vegada més
interconnectat, que té la necessitat de recuperar les seves memòries i identitats. Segons
Paul Thompson “es poco probable que el descubrimiento de la historia oral por los
historiadores, actualmente en vías de realización, se oscurezca. Y no sólo es un
descubrimiento, sino también una recuperación. Le otorga a la historia un futuro
liberado ya de las amarras de la significación cultural del documento escrito. Y le
devuelve al historiador la técnica más antigua de su propio oficio (…) Las
posibilidades de la historia oral se extienden a todos los campos históricos. Pero son
más fundamentales en unos que en otros. Y dan lugar a una corriente de fondo hacia una
Historia más personal, más social y más democrática. Ello no sólo afecta a la historia ya
publicada, sino también el proceso de elaboración. El historiador se ve abocado a un
contacto con sus colegas de otras disciplinas: la antropología social, la dialectología, la
literatura, las ciencias políticas. El erudito se ve compelido a abandonar su gabinete y
salir al mundo exterior. La jerarquía de las instituciones, de los docentes los enseñados,
se rompe merced a la investigación conjunta. Los mayores y los jóvenes se benefician
de un mayor acercamiento e intercambio. Los clásicos de la historia oral continuaran sin
duda alguna siendo creados por unos individuos inclasificables. Pero ha habido un
cambio en el proceso historiográfico prácticamente inadvertido por los críticos de
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libros. Cada vez más grupos de historia oral han llevado a cabo sus propias
publicaciones (...) La historia oral aporta una nueva base para la realización de
proyectos originales no sólo por parte de profesionales, sino también de estudiantes, de
escolares o de la gente de una comunidad. No han de limitarse a prender su propia
historia, pueden escribirla. La historia oral le devuelve a la gente la Historia con sus
propias palabras. Y al tiempo que les hace entrega de un pasado, les suministra también
un punto de apoyo de cara a un futuro construido por ellos mismos” (16).
Tornar a l’índex general
1

Tornar a l’Índex B
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2.- Tècnica i metodologia de l’entrevista. La creació de la font oral
2.1. La preparació de l’entrevista
L’entrevista, cronològica i metodològicament, té unes fases ben característiques: la
preparació prèvia, la realització i, finalment, totes les tasques posteriors de transcripció,
elaboració de la fitxa tècnica i demés qüestions de crítica, classificació, interpretació,
arxiu, etc. de les fonts creades. Cap entrevista hauria de fer-se en principi sense una
adequada preparació. Entrevistar amb èxit exigeix coneixements i també tècnica. Amb
l’excepció de casos molt especials les entrevistes no són repetibles, per això mateix
convé preparar-les bé. Aquesta preparació implica:
2.1.1. Coneixement de l’objecte d’estudi
Estudi realitzat a partir de llibres de text, de bibliografia especialitzada i d’altres fonts
escrites, audiovisuals o monumentals (periòdics, revistes, estadística, fotografies, diaris
personals, monuments, pel·lícules, documents públics i privats, etc.). En definitiva, es
tracta de documentar-se sobre el tema, la comunitat i la persona que es vol investigar.
A més informació prèvia més fruit podrem treure de l’entrevista. El coneixement de
l’objecte d’estudi ens permetrà distingir perfectament quan l’entrevistat entra en
contradiccions, en equivocacions, en inexactituds i en apreciacions subjectives. Perdrem
ràpidament la nostra autoritat si l’informant observa que anem perduts en el tema sobre
el qual investiguem.
2.1.2. Coneixement de la metodologia i tècnica de les fonts orals
Aquest coneixement teòric inicial es pot aconseguir a partir de xerrades, de materials
específics sobre el tema, de bibliografia recomanada, de l’anàlisi de vídeos de caràcter
històric realitzats amb fonts orals, etc. El veritable coneixement, però, solament el
dóna la pràctica continuada i revisada. No obstant la teoria inicial ens donarà certa
seguretat i ens facilitarà els elements claus per a no realitzar errors greus que malmetin
l’esforç realitzat. L’entrevistador ha de formar-se per tal de fer gravacions de qualitat i
no malbaratar temps, esforç i diners.
2.1.3. Confecció de la mostra
Elecció de la persona o de les persones a entrevistar en funció de les variables que es
pretenen investigar. A qui entrevistar?, a quantes persones hem d’entrevistar?, quin és el
perfil de les persones que han de formar part de la mostra?, de què mitjans humans
(entrevistadors) i tècnics disposem en cas de portar endavant un projecte col·lectiu? En
primer lloc s’ha de determinar el perfil dels entrevistats i per això mateix hem de pensar
quines persones sabran millor les respostes a les nostres preguntes.
Fet el perfil, dissenyarem la mostra. És important que la mostra de persones elegides
sigui plural i representativa, quan més diferents siguin, millor (distints treballs,
militàncies oposades, diferents sexes, edats, status, etc.). Hem d’elegir la mostra atenent
criteris d’edat, sexe, professió, nivell cultural, àmbit geogràfic, classe social, etc. Si
tenim un líder interessa entrevistar-lo però hem de ser conscients que no podem limitarnos a entrevistar solament gent important sinó també persones anònimes i corrents, no
solament homes sinó també dones, no sols gent del propi col·lectiu sinó també externa
al mateix. La mostra ha d’incloure membres que siguin realment representatius de tota
208

la comunitat o grup. Si la llista excedeix als que realment podem entrevistar, hem
d’establir un ordre de prioritat.
En el cas del projecte sobre la recuperació de la història social de Benassal, per
exemple, hem tingut en compte, d’entrada, igualar el nombre d’homes i de dones, hem
elegit gent del poble i dels masos, persones de diferents professions i oficis però
privilegiant els pagesos i llauradors per haver estat històricament majoritari el sector
agrícola, gent que emigrà en diferents èpoques del segle XX, naturals i immigrants,
majors i joves, persones que estiuegen cada any al poble o al balneari Font d’en
Segures, persones que han destacat en algun aspecte humà, artístic, cultural, polític, etc.
De les setanta entrevistes dissenyades se n’han portat a terme cinquanta-dues. Altres
han deixat el seu testimoni per escrit.
Segons Mercè Vilanova es donen diverses maneres de concretar la mostra: 1.- A través
d’anuncis en els periòdics o en la ràdio. 2.- Buscant-los en els carrers, places,
residències de gent gran, en centres cívics, etc. 3.- A través del mètode “bola de neu”, és
a dir, quan una persona ens porta a altres. 4.- A través de llistes tancades o obertes
(plantilla d’una empresa, militants d’un grup polític o sindical, etc.). 5.- A través de la
“mostra exhaustiva” que és aquella en la que, una vegada definides les persones que la
formen, no es poden fer modificacions ni substitucions, s’han d’entrevistar tots però es
deixa al testimoni en llibertat de ser o no entrevistat (17).
Un bon informant ha de tenir bona memòria, predisposició a parlar amb sinceritat i
sense reserves, estar motivat i tenir capacitat de reflexió sobre la seva pròpia
experiència personal dins del seu context social i històric. Independentment que la
persona sigui lletrada o analfabeta, el que és important és que el testimoni tingui la
suficient lucidesa mental per a contar la seva pròpia vida. No és necessari que el seu
llenguatge sigui gramaticalment correcte sinó que sigui capaç d’expressar de forma
coherent alguna cosa de les que ha viscut o li han contat, perquè de vegades la història
oral també es fa a partir del que els avis o besavis han comunicat a la segona i tercera
generació. Les persones corrents són, pel general, les més fàcils d’entrevistar.
És convenient mantenir un primer contacte amb l’entrevistat, bé directament per carta o
per telèfon. Explicar-li, si és necessari, el perquè de l’entrevista i el projecte
d’investigació en el qual es contextualitza, qui el promou i perquè se l’ha escollit a ell
concretament. Més endavant convindria explicar-li, si així ho exigeix, quin ús es farà de
la informació que ha donat, en quin arxiu es guardarà i les condicions de la seva
consulta. El sentit comú ens diu que en moltes ocasions no és precís explicar totes
aquestes qüestions sinó solament les més fonamentals. De totes formes és important
crear un clima de confiança des del principi. Concertar dia, hora i lloc per realitzar
l’entrevista. Aquest primer contacte és el moment adequat per confeccionar la fitxa
biogràfica amb les dades bàsiques de l’entrevistat que ens donaran un coneixement
inicial de la seva personalitat i ens permetrà adaptar millor el qüestionari. També és el
moment de recordar-li els temes bàsics sobre els quals volem que ens informi i indagar
aquells que per a ell poden ser més interessants. L’entrevistat ha de garantir la gravació
de l’entrevista i la signatura de la cessió intel·lectual.
És possible que algunes persones posin, d’entrada, obstacles a la seva col·laboració
perquè creuen que la seva vida no té cap interès per a la història o bé per altres motius
no confessats. Convé tenir preparades algunes estratègies per a intentar vèncer la
resistència a deixar-se entrevistar, a la gravació o a la cessió intel·lectual. Se’ls ha de
fer veure que totes les vides són importants, que la seva vida, en concret, és única i
irrepetible i que la necessitem per al projecte d’investigació en el qual treballem. Per a
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l’entrevistador és important saber els motius que tenen per a deixar-se entrevistar.
Per qui començar? Creiem que no hem de començar pels testimonis que considerem
més importants, sobretot si aquests són escassos, perquè, si no surt bé, perdrem una
entrevista que hagués pogut ser molt valuosa. Tampoc convé començar pels més tímids
o pels menys motivats perquè els seus silencis i limitacions ens poden crear frustracions
i desmoralitzar-nos. El més adient, creiem, és començar per testimonis que siguin bons
per la seva memòria i els seus coneixements perquè ens permetran acumular dades
interessants, ens ajudaran a reformular temes, a conèixer persones significatives i ens
donaran pistes sobre el què preguntar. Per regla general convé començar per les
persones més grans i en aquest cas s’ha de tenir en compte els possible cansament de
l’entrevistat, limitar el temps de l’entrevista o de cada sessió, evitar preguntes
excessivament meticuloses des del punt de vista cronològic, etc. L’entrevistador ha de
tenir un coneixement inicial de la situació i de les experiències més importants de
l’entrevistat abans d’iniciar l’entrevista i ha d’estar preparat per apreciar les qüestions
potencialment tenses i delicades (mort d’un fill, malaltia greu, etc.) i evitar aquells
temes conflictius que no siguin essencials per a l’objecte d’estudi que s’investiga.
Si els entrevistats són diversos es pot construir a partir de les diferents Fitxes
Biogràfiques elaborades un quadre estadístic que ens dóna una visió global de les
característiques dels entrevistats i de la mostra elegida. Els gràfics que es mostren en
La dona a Badalona. Cent anys de protagonisme invisible, 1897-199, (pàgs. 22-23) i en
Las mayorías invisibles (pàgs. 66-69) són exemples dels que apuntem.
2.1.4. Formes i mètodes d’entrevistar
L’entrevista és un moment molt especial. “La entrevista -segons Mercè Vilanova- es el
producto de una interacción social entre dos personas, normalmente realizada en poco
tiempo, y esto nos diferencia mucho del antropólogo. Nosotros no vamos a vivir con
nuestros entrevistados, ni practicamos una sociología participativa. Nuestras entrevistas
duran poco tiempo. Y esta interacción social que se desarrolla en poco tiempo y que
tiene unas connotaciones características, realmente no es un tú, porque es distinta la
profesionalidad del que entrevista a la del entrevistado. Y por todas estas razones las
motivaciones para realizar la entrevista son cruzadas. Hemos de saber cuáles son las
motivaciones del otro, además de saber cuáles son las motivaciones nuestras” (18). Els
historiadors orals utilitzen les mateixes tècniques que els antropòlegs, els sociòlegs o els
periodistes però el seu objecte d’estudi i la seva metodologia no són del tot coincidents.
Existeixen diverses maneres d’entrevistar que comprenen des del diàleg més espontani i
amistós fins al qüestionari més formal i controlat. Cadascú ha d’adaptar el mètode a la
seva personalitat i al que li proporcioni millors resultats, és a dir, cadascú ha d’assumir
el seu propi estil. Una entrevista pot realitzar-se a partir d’un “qüestionari tancat” i
rígid. Aquest sistema obliga al testimoni a seguir un marc cronològic i temàtic
prèviament delimitat per l’entrevistador que obté d’aquesta forma un testimoni més
relligat i teòricament més precís. Però té també els seus inconvenients, entre ells el risc
d’inhibir l’informant, de perdre espontaneïtat, de convertir l’acte en un interrogatori, de
que algunes temàtiques importants es quedin sense explorar per no arribar a ser
preguntades.
L’entrevista pot prendre també la forma d’una “conversa lliure” en la qual el testimoni
parla lliurement sense que l’entrevistador interfereixi massa en el seu discurs
argumental. Les preguntes tenen, en aquest cas, un caràcter molt flexible, poden ser
abandonades, canviades i inserides de nou. Aquest tipus d’entrevista té el risc de
“perdre’s” i produir hores i hores de gravació amb un contingut incoherent, poc
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significatiu, difícil d’utilitzar i de transmetre. Obliga a un esforç posterior del receptor
que ha d’ordenar i reestructurar el resultat final de l’entrevista feta amb salts
cronològics i buits temporals.
La realitat acaba imposant un terme mig, configurant un qüestionari semi-dirigit, al que
Deam Hammer i Aarón Widldavky anomenen “entrevista semi-estructurada de final
obert” (19) en el qual les preguntes, la forma d’enunciar-les i el seguiment dels temes
poden variar d’acord amb el criteri de l’entrevistador. De totes maneres aquest ha
d’utilitzar la pròpia experiència per a desenvolupar un estil personal d’entrevistar que li
permeti afrontar les dificultats que troba pel camí i aconseguir els seus objectius. Això
implica ser perseverant i sobreviure a les primeres entrevistes.
Per la seva part Fhilippe Joutard proposa també un mètode semi-directiu basat en una
primera entrevista escassament directiva en la que càpiga la dispersió més absoluta de
forma que puguin aflorar aspectes importants amagats en el subconscient dels
entrevistats i una segona entrevista posterior més directiva per a precisar millor els fets
que es desitgen conèixer. Paul Thompson classifica les entrevistes en informals i
conversacionals (obertes) per una part i formals i controlades per altra (tancades).
En una entrevista semi-dirigida i semi-oberta les preguntes s’han de pensar i ordenar
prèviament. Una bona ordenació lògica, cronològica i temàtica estimula la memòria i
provoca el record. Per exemple, preguntem en primer terme per la seva participació
política i seguidament sobre l’orientació del voto, no al revés. Preguntem primer per la
seva infantesa i després per la seva joventut i etapa adulta, no al revés. L’entrevista no
ha de ser avorrida, hem de procurar que l’entrevistat gaudeixi de la comunicació
establerta. Sempre és recomanable un cert nivell de preparació i ordre en les preguntes
perquè treu ansietat a l’entrevistador però intentant no estructurar massa l’entrevista de
forma que l’espontaneïtat de l’entrevistat no quedi anul·lada.
L’elecció del tipus d’entrevista i de qüestionari depèn molt de les característiques de la
persona a entrevistar. Hi ha qui prefereix parlar des de l’espontaneïtat més plena i des
de la inhibició més absoluta. Altres, en canvi, necessiten pensar el que van a dir i
sol·liciten el suport d’unes preguntes que els ajudin a verbalitzar ordenadament les seves
experiències. Tenir un qüestionari indicatiu i flexible prèviament preparat sempre va bé
però aquest no ha de ser obstacle per a què el testimoni pugui dir lliurement el que
vulgui. Hem de procurar no obstant que l’entrevistat no ens imposi els seus propis
objectius, qui condueix l’entrevista és sempre l’entrevistador. Aquest ha de tenir clar el
que vol saber, quins són els temes principals i quins els secundaris i tenir interioritzades
les preguntes bàsiques.
Hem de decidir si elegim una entrevista temàtica (acotada a un aspecte concret: el
treball, l’emigració, la lluita clandestina, per exemple) o en forma d’història de vida. La
història de vida tracta de reconstruir el perfil biogràfic de l’entrevistat i, per tant, sol
resultar més llarga i dóna molta més informació. En aquest cas s’ha de seguir un eix
cronològic però conjugant-lo amb aspectes temàtics: família, costums, treball,
economia, política, etc. La història de vida planteja, segons Mercè Vilanova,
l’existència de quatre temps: el temps històric o lineal que és el temps de les cronologies
polítiques; el temps cíclic que és el temps natural de les coses que tornen a succeir (les
estacions, nit i dia, etc.); el temps atemporal, etern o sagrat simbolitzat per les festes
mítiques; i evidentment, el temps personal existencial, biològic, en el qual s’entrecreuen
els esdeveniments. Aquest temps personal marca el caràcter de les històries de vida
perquè el relat és diferent si el fa un jove o una persona major carregada d’experiències i
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de records.
En realitat no pot haver entrevista en profunditat sense història de vida perquè és la que
ens dóna el context i les dades necessàries per entendre el que passa en un moment
concret, la raó d’una decisió inesperada, el perquè de la seva orientació política, etc. Les
històries de vida plantegen els orígens de cada persona d’una manera molt forta i
important i demostren fins a quin punt les estructures polítiques són relatives o importen
poc al comú de la gent, encara que ocupin molt d’espai en els mitjans de comunicació.
Per regla general tenen més facilitat per a parlar sobre la seva vida les persones corrents
que les considerades importants.
Sembla lògic seguir en el relat d’una història de vida l’eix cronològic perquè suposa
introduir un cert ordre en l’exposició, però hem de saber que no és el mètode “natural”
de la memòria. La perspectiva que un individu té de la seva vida no és unitària sinó que
cada sector, cada parcel·la té una construcció pròpia. L’ordre cronològic ens permet
ordenar unes històries que en la ment de qui les explica no són tan ordenades, tenen
anticipacions i reculades i, sobretot, incoherències. L’eix temàtic és el més proper al
discurs de la memòria i en aquest sentit és més fàcil explicar experiències referides al
treball, a la família, els bombardeigs durant la Guerra Civil, la vida al front, etc. Sovint
la unió d’aquests dos eixos no és suficient per conèixer el sentit d’una vida,
l’entrevistador ha de saber copsar també altres qüestions més amagades que es
manifesten en forma de silencis, de dubtes, d’associació de determinats fets, sentiments,
etc. Per això diem que l’entrevistador ha de saber deixar parlar i ha de saber interrogar
segons la lògica de l’entrevistat. La història està estructurada per orígens i
esdeveniments especials que, de vegades, han suposat grans ruptures històriques i
socials que han marcat la història de cadascú, però de vegades també hi ha successos
individuals que donen a una vida la seva pròpia estructura dramàtica. Moltes vegades el
mateix relat expressa l’actitud del testimoni respecte del seu grup i del conjunt de la
jerarquia social en la qual està immers.
Convé reflexionar també sobre la conveniència de fer-la individual o col·lectiva.
S’aconsella la individual en les primeres entrevistes perquè resulta més fàcil concentrarse en una sola persona tant en la realització de l’entrevista com en la transcripció
posterior. S’aconsella també fer-ne poques (las suficients) però ben escollides i ben
fetes.
2.1.5. Redacció del qüestionari
Redactar el qüestionari significa confeccionar una bateria de preguntes de caràcter obert
(obren al relat dels temes) i altres de caràcter més concret (exploratori, aclariment,
ampliació, seguiment,…) ordenades cronològicament i enquadrades en blocs temàtics
corresponents als objectius que es pretenen aconseguir en l’entrevista. Tenir preparat el
qüestionari o, en el seu cas, un guió temàtic, ens dóna una certa tranquil·litat a l’hora de
l’entrevista perquè és un indicador que tenim clars els objectius, allò que volem saber i
que hem de preguntar. A més, el guió ens permet orientar l’entrevista en funció de les
característiques personals i la disponibilitat de l’informant. A la nostra disposició està
l’arxiu enorme de la memòria de les persones que anem a entrevistar i la tenim que
saber aprofitar bé. La missió nostra és la d’ajudar l’entrevistat a ordenar els seus records
i que els pugui expressar en un relat coherent que ens proporcioni una informació útil.
No oblidem que la funció de l’entrevistador és aconseguir informacions valuoses sobre
l’objecte d’estudi de la seva investigació.
Es convenient que tots els entrevistadors, si és un projecte col·lectiu, participin en la
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confecció i elaboració del qüestionari, que tinguin clars els seus eixos fonamentals (les
preguntes bàsiques a les quals vol trobar resposta) i que el facin seu, és a dir, que
l’interioritzen. En tot cas el qüestionari sempre serà indicatiu, s’ha de personalitzar, s’ha
d’aplicar de forma flexible i creativa i revisar-lo en funció de l’experiència tinguda en
les primeres entrevistes.
L’ordre de les preguntes no ha de ser cap obsessió ni tampoc el formular-les totes, però
sí convé fer compatible l’ordre cronològic amb el temàtic. L’entrevistador ha de saber
respectar la llibertat del testimoni per avançar o recular en el seu relat però sempre ha de
procurar reconduir l’entrevista d’acord amb el pla establert. Adaptar el qüestionari vol
dir tenir en compte si la persona entrevistada és home o dona, l’edat, els càrrecs o
responsabilitats que ha tingut, etc. No té, per exemple, el mateix sentit preguntar per la
jubilació a un home que a una dona, o per la sindicació, l’atenció als fills i a la llar, etc.
No és el mateix fer preguntes a una persona gran que va viure de forma traumàtica la
seva infantesa durant la Guerra Civil i la postguerra que a una persona que l’ha viscuda
en l’etapa democràtica, a un immigrant que a un natural, etc. Els contextos històrics són
diferents i l’experiència de vida també. El qüestionari bàsic s’ha d’adaptar a les
característiques de cada persona. L’entrevistador ha de ser flexible, tenir habilitat per
adaptar-se al seu informador, a un descobriment fortuït o a una font rica en dades que
no s’havia previst. Mantenir-se ferm i inflexible significa ser poc intel·ligent.
Els criteris sobre per qui començar a entrevistar varien d’uns autors a altres: ha de ser el
de més edat?, el que més sap sobre el tema?, el que menys sap?, el que està més
predisposat? El sentit comú ajuda a decidir en la major part dels casos. Cada opció té els
seus avantatges i inconvenients.
Les primeres preguntes han de ser senzilles i obertes. Exemples de preguntes obertes
que faciliten una resposta àmplia serien: "com era el teu poble d’origen?", "com vas
viure la teva infantesa? ", "quines eren les teves condicions de treball?,... Hi ha persones
que tenen un discurs fàcil i fluït però, en canvi, altres necessiten el suport de
l’entrevistador per a seguir parlant i aprofundint. En aquest sentit les preguntes de
concreció, de seguiment o d’ampliació que ajuden a buidar l’experiència de l’entrevistat
poden ser innumerables. En el cas de cercar informació sobre el poble d’origen, per
exemple, es podria preguntar per l’habitatge, l’alimentació, el vestit, els jocs, l’escola, la
religiositat, l’economia, els costums, el treball, els rols socials i familiars, sentiments,
experiències, etc. Cadascú d’aquests aspectes pot, a la vegada, tenir diferents graus
d’aprofundiment. Es poden preparar guions específics per a cadascú d’aquests aspectes,
sobretot, si volem donar a l’entrevista un enfocament temàtic.
Pilar Folguera en el seu llibre Cómo se hace Historia Oral (pàgs.18-49) ens mostra
diversos exemples de guions sobre “vida quotidiana”. Útil és també el model de
qüestionari que Pilar Gómez, Pablo Gómez i Pilar Sánchez presenten en Història Oral
(Pág. 40) per a investigar les característiques de l’escola en el franquisme. El llibre
Fuentes orales e investigación històrica (pàgs. 57-59) de l’Emili Ferrando compta
també amb diversos models de qüestionari que han utilitzat els seus alumnes d’institut
i d’universitat. Interessant és el que van fer servir els alumnes de quart curs d’ESO de
l’IES Vila de Gràcia de Barcelona, dins el projecte “Migracions d’abans i d’ara”, guiats
per la seva professora Genona Biosca. L’experiència del grup es va publicar a
Perspectiva Escolar, núm. 265, maig de 2002, pàgines 40-41. La revista, tota ella
monogràfica sobre història oral, és una reflexió en veu alta sobre el treball realitzat pels
professors i alumnes de l’esmentat grup.
2.1.6. Materials i aparells de gravació
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Cada gravació és en si mateixa un document històric, únic i irreemplaçable. Ha de ser,
per tant, gravat, reproduït i arxivat en les millors condicions possibles. Les gravadores,
micròfons, cintes, ordinadors, disquets, i també el vídeo, són les eines fonamentals de
l’entrevistador. Cal familiaritzar-se amb el cassette i la càmera, realitzar alguna prova
amb anterioritat a casa o a l’aula, veure si necessitem el suport d’un persona
especialitzada en filmació, comentar a classe les dificultats de cada instrument.
L’entrevistador sap que ha d’utilitzar cintes i aparells de qualitat i assegurar una bona
gravació de la veu i de la imatge. Ha de veure quin tipus de micròfon és el més apropiat
i procurar que, en cap cas, l’informant s’allunyi de la gravadora o del micròfon. És
convenient recordar a l’entrevistat que parli vocalitzant i sense preses. Entrevistat i
entrevistador han de seure confortablement i trobar-se a gust. Col·locar la gravadora en
el lloc adient per tal de poder controlar i vigilar discretament el seu funcionament. S’ha
de procurar no centrar la atenció en la gravadora durant l’entrevista, més aviat aquesta
hauria de passar desapercebuda. L’entrevistador ha d’aprendre a superar les dificultats
tècniques que es presenten durant la gravació.
Hem de treure sempre el millor partit de l’equip de gravació que tenim i per això hem
de procurar que el document original (la cinta gravada) tingui una bona audició. Convé
realitzar una prova de la qualitat de la veu sobre el terreny abans de començar
formalment l’entrevista. Hem de pensar que una entrevista excel·lent però quasi
inaudible o plena d’interferències constitueix un greu malbaratament de temps i
d’esforços. La major part de la gent entrevistada accepta la gravadora sense dificultat i
aviat s’acostumen a la seva presència. A més, la gravadora dóna a l’entrevista un
caràcter de formalitat, és un signe que allò que s’està realitzant quedarà per a la història
i això ajuda l’informant a estar concentrat i a prendre-se-la seriosament. Les cintes de
cassette haurien de ser totes del mateix tipus per facilitar posteriorment la seva
classificació, arxiu i consulta.
Els ordinadors personals són una excel·lent ajuda per a la gravació i la transcripció dels
documents orals i la seva transformació en documents escrits al permetre’ns realitzar
diverses versions modificades (original, retocada, etc.) amb menys esforç i poder
estructurar l’entrevista per nivells temàtics o cronològics. La gravació en vídeo fa
possible no sols escoltar les paraules sinó també veure la seva imatge, els seus gestos,
expressions, etc. Tot i que la filmació ha estat considerada durant molt de temps com
una intervenció particularment forta sobre la realitat i que pot tenir efectes negatius
sobre les persones poc acostumades a parlar sota els seus efectes, els enormes
avantatges de poder contemplar la imatge són evidents. Una entrevista enregistrada en
vídeo ens permet entreveure també el que la gent pensa i el que fa quan no està parlant.
Els treballs en els quals col·laboren diferents persones i centres educatius exigeixen un
major nombre de mitjans tècnics. La relació fluïda amb el Museu de la ciutat o amb
determinats departaments municipals, o amb institucions relacionades amb
Ensenyament, com els Centres de Recursos Pedagògics, poden resultar molt eficients a
l’hora de disposar del material adequat en el moment precís. No obstant, l’ideal seria
que cada alumne disposés de la seva pròpia gravadora.
2.1.7. El lloc de l’entrevista
El lloc escollit per a l’entrevista té molta importància. Es recomana sempre un indret
silenciós on l’informant es pugui sentit a gust i tranquil. Per tant s’ha de fugir de bars,
places, jardins, menjadors plens de gent o amb la televisió en marxa, etc. Normalment
el millor lloc és una habitació o la sala d’estar de la casa de l’entrevistat. La mateixa
casa, les seves dependències, els mobles, els objectes penjats a la paret, les fotografies
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exposades, etc. ens donen informació sobre la personalitat i la història de l’entrevistat.
Si això no és possible, es pot escollir un despatx o una sala dels locals d’una institució.
La major part de les vegades es guanya en concentració i sinceritat si solament hi són
l’informant i l’entrevistador, però hi ha ocasions en que això no és possible. En aquest
cas la presència i les intervencions puntuals de la dona, del marit o d’algun dels fills,
poden aportar informació complementària molt valuosa i poden estimular la memòria de
l’entrevistat.
2.1.8. El temps de l’entrevista
Dos hores d’entrevista és una bona mesura de temps perquè un relat en profunditat
exigeix, tant del testimoni com de l’entrevistador, un esforç de concentració
considerable. En tot cas s’han de preveure unes tres hores perquè sempre convé deixar
un temps per a l’inici i un altre per tancar adequadament la sessió i acomiadar-se. Si
entenem que l’entrevista pot donar més de si, convé acordar continuar-la en altra o
altres sessions. L’entrevistador pot decidir sobre les primeres gravacions demanar una
segona sessió d’ampliació o d’aclariments a l’entrevistat.

2. 2. La realització de l’entrevista
2.1.1. Qualitats que ha de tenir un bon entrevistador
Creiem que un bon entrevistador ha de tenir, en major o menor grau, les següents
qualitats: coratge, valentia, identitat, voluntat de superació i atreviment; flexibilitat,
adaptació ràpida, anticipació mental, empatia i capacitat de comprensió; estil personal
en la conducció de l’entrevista i creativitat en el decurs del seu desenvolupament;
confiança en si mateix, en els altres i en la història; esperit de recerca i sentit de
comunitat; interès i respecte per les persones que entrevista; predisposició a escoltar i
ganes d’aprendre. Amb tot això no volem dir que un entrevistador ha de ser quasi un
superdotat, simplement són qualitats cap a les quals ha de tendir. La revisió sincera de la
pràctica realitzada li permetrà millorar la tècnica i ser, cada vegada, més competent en
la tasca d’entrevistar.
Un bon entrevistador ha d’aprendre a acceptar i interpretar els silencis, a rellançar amb
paciència la conversa i escoltar sense apriorismes, a resistir la temptació de contradir o
d’entrar en polèmica amb l’entrevistat, a assentir constantment a les seves idees. Ha de
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saber adaptar-se a la psicologia del testimoni, canalitzar la conversa sense sobresalts, fer
que no es perdi en divagacions innecessàries, procurar no parlar al mateix temps que ell,
saber entrar de diverses maneres per vèncer resistències, no insistir si rebutja un record
dolorós,... En qualsevol cas ha de saber crear una relació de confiança amb l’entrevistat
i això exigeix per part d’ell una gran disponibilitat perquè l’èxit de l’entrevista depèn
fonamentalment de si sap mantenir fins al final aquesta confiança. Ha de preparar-se bé
per a l’entrevista, recollir informació prèvia sobre l’informant, delimitar l’objecte
d’estudi i tenir un coneixement suficient d’ell, entendre els usos i la terminologia local,
assegurar-se que les preguntes siguin històricament rellevants, interioritzar el
qüestionari, mostrar seguretat en tot allò que investiga però sense perdre mai la
ingenuïtat que sempre obre portes i afavoreix respostes sinceres. Ha de saber aguantar
en mig del diàleg la “duresa del silenci”. Un silenci actiu i expectant sembla que
provoqui alarma però pot ser beneficiós i, en qualsevol cas, ha de ser interpretat per
l’entrevistador. És important prendre aviat el ritme correcte de l’entrevista, deixar temps
a l’entrevistat per a la resposta, conduir-la amb les menys preguntes possibles però, això
sí, que responguin a l’objectiu marcat en la recerca. Durant l’entrevista no podem
oblidar en cap moment els nostres objectius perquè, si ho fem, el testimoni pot utilitzar
l’entrevista per a les seves pròpies finalitats. Hem d’aprendre també a reconduir-la en
cas que l’entrevistat es desviï del tema o se’n vagi per les rames. Hem de recordar quins
són els aspectes centrals i els secundaris i avançar sempre cap endavant.
L’entrevistador no ha de perdre de vista el rol que cadascú assumeix en l’entrevista. Per
una part ha de privilegiar la persona entrevistada perquè ella és la protagonista però, per
altra part, ha de saber exercir de guia i d’orientador. Podem assegurar que una
entrevista es realitza amb èxit quan s’experimenta el plaer mutu de la relació i de la
conversa i quan s’han esborrat o superat les barreres entre entrevistador i informant.
Plaer d’escoltar i plaer de parlar i ser escoltat per una persona que reconeix d’aquesta
forma el valor d’una vida. Recordo el que em van dir Milagros i Vicent en acabar
l’entrevista que van realitzar al Mas de Monterde de Benassal el mes de agost de 2003:
“Què bé ens ho hem passat, hem fet tot un repàs a les nostres vides”. Y també el que em
va dir la meva alumna Lorena Molina, estudiant de segon de Batxillerat de l’IES Barres
i Ones de Badalona: “Profe, no sap què contenta està la meva àvia de saber que, a
partir d’ara, forma part de la història de Badalona”. En el mateix sentit escrivia el meu
alumne Cristian Amor en el comentari de la seva fitxa tècnica: “Yo me pensaba que la
vida de mi padre no era para nada interesante, pero cuando me adentré en la entrevista,
me di cuenta que, sobre ese pasado al cual nunca había prestado atención, de pronto
empecé a interesarme y a escuchar cosas que nunca hubiera sabido (...) y lo que parecía
iba a ser un trabajo más ha resultado ser una experiencia que no olvidaré”.
Un relat de vida no és simplement una suma d’informacions (que podrien obtenir-se per
altres mitjans), és abans de tot una estructura, la reconstrucció d’una història i
experiència de vida i un acte de comunicació per excel·lència. Les entrevistes són
trobades amb els altres, diàlegs que no es poden realitzar si no és des de la confiança, el
respecte, la seducció mútua i l’interès per aprendre.
En resum, conversa i no interrogatori; ritme establert pel propi entrevistat amb la
finalitat de crear un clima d’espontaneïtat, però també conducció intel·ligent per part de
l’entrevistador per a què el monòleg sigui útil en allò que s’investiga.
2.2.2. Algunes recomanacions inicials
Per a recollir informació de qualitat fa falta habilitat per part de l’entrevistador i també
un informant ben escollit. L’entrevistador ha de mostrar un gran respecte a l’entrevistat i
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utilitzar un to de veu seré, reflex de la seva autoritat i de l’actitud d’escolta sincera de
paraules i frases que són expressió de les vivències i experiències més sentides de
l’entrevistat. En la entrevista, en la recreació d’una història de vida, hem d’actuar, en
expressió de Ronald Fraser, com a “comadronas” (20). Hi som allí pel testimoni, som
nosaltres els que hem escollit l’encontre i el testimoni ens està fent un favor
incommensurable al recordar per a nosaltres la seva vida. Més endavant, la nostra
intel·ligència crítica l’examinarà d’altra manera. Però en aquest moment hem de ser
“tot orelles” perquè no es tracta de descobrir uns quants fets sinó de recompondre la
història d’una vida. La sintonia amb l’entrevistat és fonamental, l’entrevista és un
moment especial en el qual un es projecta en l’altre a mode de taula de ressonància i és,
en aquest context d’empatia mútua, com la gent parla obertament d’ella mateixa. Cada
entrevista és un esdeveniment únic i això es descobreix fàcilment si, per qualsevol
motiu, un es veu obligat a repetir-la. L’entrevista ja no és, pel general, la mateixa que la
primera, ni resulta tan interessant.
No sols és important el contingut explorat sinó també el mode en què l’entrevistat parla,
com parla, què emfatitza, què no diu, les paraules utilitzades,... tot és important per a la
comprensió de l’entrevista. Moltes vegades una simple anècdota pot donar informació
clarificadora de la visió del món que té el testimoni. Hem de procurar que no se’ns passi
per alt a l’hora de fer la transcripció i l’anàlisi.
És convenient ser puntual a la cita i crear, des d’un principi, un clima de distensió,
d’amabilitat i de confiança mútua que afavoreixi el diàleg i la conversa. L’entrevista és
el producte final de la col·laboració de dues persones: l’entrevistador i l’entrevistat.
L’entrevistador formula les preguntes i furga de forma ordenada en la memòria de
l’entrevistat que es "despulla" i té l’oportunitat de deixar per a la història les seves
vivències. L’entrevistador ha d’oferir a l’entrevistat confidencialitat, és a dir, el
compromís de no fer públic allò que expressament l’entrevistat li demana.
Ha de procurar igualment crear un ambient d’atenta concentració, de forma que
l’informant se senti còmode però que no “s’abandoni” massa. L’objectiu és una
rememoració franca i sincera, meditada i fluïda. Per això és important que la persona
estigui relaxada. Abans de començar convé parlar amb ella d’assumptes
intranscendents, explicar-li com funciona la gravadora, com es desenvoluparà
l’entrevista, comentar les fotos que té a la paret de casa, preguntar pels membres de la
seva família, etc. Es necessita un període de precalentament per aconseguir un clima
distés. Pot ser un moment ideal per fer la prova de la qualitat de la veu. Es poden gravar
unes primeres frases de diàleg, aturar la gravadora, rebobinar la cinta i escoltar-les per a
confirmar que el so és bo i per a què l’entrevistat escolti la seva pròpia veu i perdi la
por a la gravadora.
Les primeres paraules gravades han de servir, entre altres qüestions, per a datar
l’entrevista i sol·licitar verbalment la cessió. A mode d’exemple l’entrevistador podria
dir al començar:
"Ens trobem al barri de Llefià de Badalona, a 23 d’abril de 2002, a casa de Diego
Márquez, de professió metal·lúrgic a qui anem a fer l’entrevista acordada en el marc
del projecte de recerca sobre la immigració a la ciutat. Està vostè d’acord en cedir i
donar aquesta entrevista a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona per a poder ser
consultada i citada en posteriors estudis històrics?".
Aquestes primeres paraules ens permeten tenir ja, encara que solament de forma verbal,
la cessió intel·lectual de l’entrevista. Caldrà al final que ens signi també el full escrit de
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cessió.
2.2.3. Estratègies bàsiques per a realitzar correctament l’entrevista
Una bona entrevista dependrà de la informació que ofereixi l’entrevistat però també de
les habilitats i de les estratègies que l’entrevistador sigui capaç de desplegar: La
pregunta clau per a Ronald Fraser és: “¿cómo interrogar a la gente?, o dicho de otra
forma “¿cómo seducir a tu interlocutor, asegurarle que se halla en buenas manos, tirarle
de la lengua, acecharle y finalmente exprimirle?” (21). Una de les qualitats que ha de
tenir un bon entrevistador és aprendre a confiar i a no rendir-se fàcilment quan intenta
descobrir alguna cosa. La persistència i la constància solen tenir finalment el seu fruit.
Les persones són fonts privilegiades d’informació perquè pots interrogar-les
directament i, si és precís, en més d’una ocasió.
Com conduir una entrevista en profunditat? Aquesta pregunta admet múltiples respostes
i ha de ser cadascú, en funció de les seves qualitats i experiència, el que ha de decidir
com fer-ho. Ronald Fraser, per exemple, ens explica la seva personal forma
d’entrevistar: ”Ni a estas entrevistas ni a ninguna de las posteriores he ido armado con
un cuestionario. Por una razón muy buena, creo yo: nunca sé lo que la gente me va a
contar sobre sus vidas, y hasta que lo sepa, no sé qué preguntas específicas hacer. Es
más, en mi opinión un cuestionario inhibe tanto al entrevistador como al entrevistado, el
primero con una hoja de papel delante suyo, tiene un poder visible del que carece el
último, el poder de un esquema preformulado. Hay una persona que conoce –y el
conocimiento es poder- el curso que ha de tomar la entrevista, y otra –el informanteque se encuentra en la inopia. Pero la persona que conoce de antemano lo que quiere
saber, acabará, si hay suerte, sabiendo sólo eso; y, si no hay suerte, sabiendo en verdad
muy poca cosa. Porque el corazón de una entrevista en torno a una historia de vida es
descubrimiento, y uno descubre la vida del otro al escuchar; y es ese viaje hacia lo
desconocido que me emociona. Quizás he tenido éxito como entrevistador, se me ocurre
ahora, porque no hago entrevistas. Sí, yo las llamo entrevistas y luego las trato como
tales, pero lo que realmente hago es abordar un diálogo con alguien, como lo harías con
una persona cuya obra de toda una vida te resultara fascinante. Hay cosas que quieres
descubrir -¿por qué hicieron esto, por qué pensaron aquello, cómo se sentían? Quieres
revivir con ellos su experiencia, hallar en ti mismo la posibilidad de esforzarte por
entender la vida del otro, hacértelo real” (22). D’un entrevistat el que més ens interessa
no són les seves teories generals sobre la història d’Espanya o sobre la Guerra Civil o
sobre la marxa del món sinó les experiències recordades, el que ha fet i el perquè ho ha
fet.
No tots els entrevistadors pensen igual que Ronald Fraser però això no treu que deixem
de valorar positivament les seves aportacions. A diferència de la conversa en què els dos
participants estan parlant pel pur plaer d’exercir la discussió i els dos es posen al mateix
nivell, en una entrevista la conversa és molt descompensada, l’entrevistador i
l’entrevistat tenen funcions diferents. L’entrevistador té uns objetius clars, està allí per
aconseguir informació per al seu projecte de recerca. L’entrevistat té l’oportunitat de
comunicar les vivències sense trobar cap oposició a tot el que vulgui dir. Sense deixar
de ser conversa o diàleg una entrevista oral se sembla més a un monòleg guiat en el que
el protagonista ha de ser sempre l’entrevistat. L’entrevistador solament fa de conductor
i, per tant, quan menys parli, millor. L’objectiu és que ell o ella ens conten la seva vida
amb el seu propi llenguatge. L’entrevistador s’ha de limitar a realitzar les preguntes
necessàries per canalitzar el relat, sempre mantenint una actitud discreta, receptiva,
respectuosa i neutral. L’entrevista mai hauria de derivar en una simple xerrada amistosa.
218

Es poden fer preguntes sobre fets i esdeveniments, sobre comportaments, actituds,
valors morals, sentiments, hàbits de vida, etc. S’ha de tenir tacte a l’hora de fer les
preguntes per tal de no perdre l’empatia amb l’entrevistat. Això ens pot passar si fem
preguntes massa directes que facin aflorar de cop sentiments forts i records amargs. No
convé, per norma general, entrar directament en assumptes basats en experiències
doloroses (morts, discapacitats, drogues, presó, etc.). En aquests casos s’hauria de
subdividir la pregunta en altres més col·laterals per a entrar suaument en el tema.
De vegades convé utilitzar la tècnica de l’“eco” que consisteix en repetir en veu alta les
seves últimes paraules i esperar que digui alguna cosa més sobre elles, que les ampliï,
les aclareixi o les matisi. Altres vegades se li ha de demanar exemples del que afirma.
L’avanç ha de ser cronològic i a partir de preguntes unívoques que no es prestin a
confusió. No preguntar, per exemple, “eren molts?”, sinó “quants eren?”. No preguntar
“com eren els teus avis?” sinó preguntar por cadascú d’ells perquè d’avis en tenim
quatre. Preguntar sempre amb delicadesa i sensibilitat. És millor preguntar “què
menjava?” que “passava gana?”; “ va anar a l’escola?” que “és vostè analfabet?”, etc.
Les preguntes fetes amb manca de sensibilitat com aquesta última que hem formulat,
per exemple, poden malmetre l’entrevista perquè porten a la pèrdua de l’autoritat de
l’entrevistador i al debilitament de la confiança. No oblidar les preguntes: com?, quan?,
per què?, amb qui?,... Tampoc convé fer preguntes que condicionin o avancin la
resposta. No hem de preguntar, per exemple: “era dur el treball?, sinó: “com era el
treball? “. Cal evitar les preguntes insinuatives com ”no li sembla que...” o les
disjuntives que redueixen la contestació solament a dos opcions possibles. En cap cas
hem de formular la pregunta de forma que l’entrevistat se senti obligat a respondre de
la manera que nosaltres esperem que ho faci. No hem de confondre, però, les preguntes
incisives amb les insinuatives, aquelles es poden fer, per exemple, a l’hora d’abordar
directament un tema molt sensible. També caben preguntes “trampa” per tal de
clarificar una qüestió concreta com “m’ha dit que votava al PSOE?”. Podem aconseguir
ampliar la informació preguntant-li sobre els seus sentiments. Per exemple, en el tema
de les migracions, els alumnes de l’IES Barres i Ones de Badalona preguntaven: “què
sentia vostè durant el viatge el dia que va venir del seu poble a Barcelona?”. Altres
vegades abans de tancar un tema pot ser útil fer un breu resum del que s’ha dit fins
aquell moment i demanar-li la confirmació o bé una ampliació.
Les preguntes han de ser el més curtes i clares possibles, formulades a la seva manera i
no a la nostra; hem de fugir de formulacions complexes, de dobles preguntes o de
preguntes personals massa delicades, íntimes o que suposin alguna espècie de
menyspreu cap a l’entrevistat. Les preguntes mai han de predeterminar o induir a una
resposta concreta. Les hem d’ordenar de forma lògica, cronològica i temàtica. Hem de
procurar no interrompre la informació que dóna l’entrevistat i esperar que acabi, per
fer preguntes d’ampliació, concreció, etc. Recordar que “quantes menys preguntes,
millor; quant més profund millor”.
Hem de tenir en compte que els informants de vegades també fan d’historiadors: les
reflexions sobre el seu propi passat, especialment en el terreny polític, poden contribuir
a obrir noves vies de pensament i d’investigació al voltant de problemes concrets. Les
circumstàncies en què normalment se senten més lliures per a parlar és quan es troben
sols, la presència del marit, de la dona, dels fills, etc. pot condicionar el discurs de
l’entrevistat. No obstant, en ocasions, també serveixen per avivar-lo.
Tot i que poden haver algunes repeticions del que hem dit fins ara, oferim a continuació
deu recomanacions pràctiques per al moment de l’entrevista:
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1.- Les primeres preguntes, fàcils de contestar, ens permeten entrar suaument en
l’entrevista, trencar el gel i donar confiança. Han de ser poques i breus. En el cas de la
recerca de la immigració a Badalona o de la història de Benassal la primera pregunta
sobre les arrels familiars i la seva infantesa ens servia d’introducció i per marcar un
ordre cronològic que després manteníem. Per introduir temes i subtemes convé utilitzar
preguntes obertes, poc estructurades i de caràcter general.
2.- Juntament amb l’ordre cronològic (de la infantesa a l’actualitat) hem de mantenir un
ordre temàtic, és a dir, no convé obrir contínuament temes ja tractats amb anterioritat.
Cal esgotar-los i mirar sempre cap endavant.
3.- L’entrevistador ha de saber conduir l’entrevistat amb habilitat. Ha de formular les
preguntes i, al mateix temps, saber escoltar, observar i interpretar les respostes.
L’entrevista ha de mantenir un caràcter obert i flexible però ha de ser guiada en tot
moment per l’entrevistador en funció dels objectius i del qüestionari que ha preparat.
L’entrevista no ha de convertir-se en un interrogatori constant sinó procurar que
l’entrevistat se senti còmode en la narració i marqui el seu propi ritme.
4.- Les preguntes han de ser en principi obertes per tal de cercar respostes àmplies però
això no vol dir haver de renunciar a fer preguntes més concretes, siguin d’aclariment,
d’ampliació, de concreció, etc. Cal canviar de tema si s’allarga massa, aclarir les
contradiccions que apareixen, demanar ampliacions o exemples del que s’afirma,
formular preguntes atrevides, concretar les imprecisions, preguntar pels sentiments,…
Si es descobreix una àrea fructífera, s’ha de continuar amb ella encara que això suposi
sortir-se’n de l’ordre preestablert. S’ha de clarificar sempre el significat de les respostes.
Una vegada formulada una pregunta cal guardar silenci i esperar la resposta i saber
aguantar els previsibles silencis. La norma és anar de les preguntes globals a les
concretes, sempre avançant en profunditat. És important establir un model de resposta
llarga, àmplia i distesa, sobretot al principi de l’entrevista i evitar preguntes curtes tipus
“en quin any va néixer?”, “ on va néixer?”, “com es deia el seu pare?... Moltes
d’aquestes preguntes haurien d’estar ja contestades en la fitxa biogràfica inicial i
s’haurien de donar per sabudes.
5.- L’ordre de las preguntes no hauria de suposar en principi cap obsessió per part de
l’entrevistador. Si l’entrevistat introdueix un tema no previst en principi, no l’hem
d’interrompre sinó deixar-lo parlar, escoltar-lo i saber integrar el seu relat si el
considerem interessant en el conjunt de l’entrevista. És precís de vegades prendre nota,
no obstant, per a tornar després al punt on ens havíem quedat i emprendre novament el
ritme de l’entrevista. Anotar per escrit les idees més importants que surten al llarg de
l’entrevista ajuda a fer un seguiment de la narració i a realitzar amb posterioritat
preguntes sobre qüestions concretes sense necessitat d’interrupcions. En general hem de
procurar obtenir tota la informació possible sobre un tema abans de passar al següent.
Per fer preguntes noves en funció del que l’entrevistat diu cal tenir empatia, saber llegir
el seu pensament, ser comprensius, estar molt atents a tot el que diu. El moment de
l’entrevista és intens, ens exigeix una gran atenció i també una gran capacitat de reacció
i de creativitat. L’entrevistador ha de saber captar el narrador, la intencionalitat de les
seves observacions, ha de ser sensible als seus sentiments i emocions i expressar-lo
preferentment de forma no verbal sinó amb gestos. La confiança no s’obté de cop, l’estil
de l’entrevista i la manera de fer poden obrir portes. S’ha de reconstruir el relat
complert i no solament la part agradable que l’entrevistat vulgui contar, la qual cosa
significa que no podem defugir dels temes delicats i controvertits. Per això, si bé s’ha de
mantenir una actitud comprensiva, no s’ha de renunciar a l’esperit crític. Si la relació és
de plena confiança es pot optar en algun moment per acceptar la discrepància i recolzar220

se en ella per explorar més a fons els punts de vista del narrador. Hem de trobar un
equilibri entre l’esquema inicial que havíem previst per a l’entrevista i l’exploració de
nous aspectes suggerits per l’entrevistat. Si se desvia del tema cal canalitzar-lo
novament amb suavitat i delicadesa.
6.- Les preguntes han de ser breus, concises i clares en la formulació, plantejades d’una
en una, realitzades amb respecte, delicadesa, sensibilitat i amb actitud de neutralitat. El
plantejar-les de forma clara i concisa no impedeix que l’entrevistador pugui fer breus
reflexions per a canalitzar adequadament la pregunta. S’ha de fugir per norma de la
confrontació personal i evitar que l’entrevista es converteixi en un debat. La neutralitat
requereix no revelar el judici de l’entrevistador sobre les opinions de l’entrevistat però
aquesta neutralitat no ha d’impedir la comprensió cap a l’entrevistat i saber situar-se en
el seu estat d’ànim. És bo que l’informant noti que comprenem la seva situació i,
sempre que sigui possible, utilitzar la mateixa llengua vernacla. Les preguntes més
delicades i compromeses convé fer-les al final perquè d’aquesta manera es té menys risc
d’espatllat una entrevista que podria ser profitosa. S’han de formular de forma adequada
de manera que facilitin a l’informant entrar en elles sense sobresalts. Per exemple, es
pot encapçalar la pregunta amb el següent preàmbul: “sóc conscient de la duresa de la
pregunta que li vaig a fer, però la seva aportació pot ser fonamental per a…” Sovint, en
algunes de les meves entrevistes, he hagut de contrarestar explicacions doloroses de
l’entrevistat (intent de suïcidi del seu pare) amb altres que personalment he
viscut, simplement aguditzant el meu sentit de reciprocitat. L’entrevistador ha d’evitar
les interjeccions i els tics verbals que de vegades s’utilitzen en el llenguatge col·loquial
(“vaja!”, “clar”, “entens?”, “mmm”, etc.) perquè se solen superposar a les paraules del
narrador, dificulten la comprensió de la cinta i poden també interrompre el discurs de
l’informant.
7.- És convenient tenir preparades "preguntes estrella" per si poden ser útils per a
desbloquejar l’entrevista: “què pensa de Franco?”, “què pensa sobre els nous
immigrants?”, “tornaria al seu poble d’origen?”, “què prefereix: dictadura o
democràcia?”,…
8.- Cal saber respectar i interpretar els seus silencis, plors, dubtes, emocions. No s’ha de
tenir cap pressa. Els silencies sempre signifiquen alguna cosa. Fa falta estar preparats
per afrontar moments tensos i saber entrar amb delicadesa en temes que han suposat per
a ells o per a elles traumes forts i experiències doloroses: analfabetisme, mort d’un fill
o d’un familiar proper, malalties greus, abandonaments de casa, ruptures sentimentals,
maltractaments, etc. Cal igualment saber interpretar els seus gestos, la seva expressió
corporal, la seva mirada i prendre nota puntualment. Hem de saber reaccionar si, en el
curs d’una entrevista, ens adonem que l’informant ens està enganyant o ens diu veritats
a mitges. Existeixen indicadors evidents de l’engany: afirmacions contradictòries,
declaracions que l’entrevistador sap que no són certes, evasives, exageracions evidents,
no saber donar exemples concrets,...
9.- Hem de saber aprofitar, en cas que es donen, les intervencions paral·leles dels
membres de la unitat familiar que sempre poden ser aclaridores. Per això no s’ha de
desconnectar la gravadora quan es dóna per finalitzada l’entrevista. Sovint, en la
conversa final, més distesa, surten qüestions interessants que convé també recollir.
L’entrevistat, alliberat de la part formal de la conversa, es relaxa i pot oferir en aquest
moment una informació valuosa que no havia comunicat fins ara i que semblava voler
guardar. Convé, en acabar l’entrevista seguir parlant perquè l’informant no s’ha tornat
menys important com a persona quan la gravadora està aturada. Si no ha estat
desconnectada solament s’ha de prémer la tecla corresponent per continuar gravant la
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conversa. Si això ja no és possible, convé prendre nota i en una entrevista posterior
demanar-li que deixi gravar aquestes paraules.
10.- La durada de l’entrevista depèn de la quantitat d’informació que pot aportar
l’entrevistat i també del tipus d’entrevista. Per regla general les que adopten el format
d’històries de vida solen durar més que les temàtiques. Més de dues hores no és
convenient perquè un relat en profunditat exigeix una concentració considerable tant per
part de l’entrevistat com de l’entrevistador. Si una entrevista dóna més de si, s’hauria de
plantejar fer-la en dos o més sessions. És en la segona o en les següents sessions quan
es poden introduir noves preguntes en funció del que s’ha dit abans. Cal sensibilitat per
detectar quan l’entrevista ha donat de si tot el que podia donar o bé tenir en consideració
el possible esgotament de l’entrevistat, especialment si és una persona major. És millor
fer dues entrevistes curtes que una massa llarga. No es pot oblidar l’impacte psicològic
que per als informants pot tenir el record del passat, sobretot si es reviuen tragèdies
personals i sofriments dolorosos. Convé dedicar un marge de temps per al comiat i la
reincorporació al ritme normal de la vida.
2.2.4. ¿Què hem de tenir en compte al finalitzar l’entrevista?
Preguntar-li si vol parlar sobre altres assumptes que no hagin estat tractats, si desitja
realitzar algunes puntualitzacions o bé ampliar alguna de las qüestions tractades.
Preguntar-li si conserva documents escrits o gràfics de primera mà sobre els relats
contats i demanar-li que deixi fer còpies i utilitzar-les. En aquest cas s’han d’anotar
les dades bàsiques dels documents cedits. Si és una fotografia, por exemple, cal escriure
la data, el lloc, les persones que apareixen, etc. Hem de sol·licitar igualment abans de
marxar la signatura del document de cessió intel·lectual.
Que el comiat sigui amable. Hem de mostrar un sincer agraïment per la seva
col·laboració i considerar el valor dels seu testimoni per a la història. Segurament el
tornarem a necessitar per retornar-li els documents cedits, demanar-li aclariments,
ampliacions, etc.
Entrevistar unes persones, veure la il·lusió amb la qual recreen les seves vides i queden
gravades per a la posteritat i per a la història, recordar aquells moments d’intimitat i
empatia, aquell viatge cap a el que no coneixíem, proporciona una de les experiències
més grates de la vida. Un bon entrevistador sap que convé escoltar i rellegir les
entrevistes per a cercar les oportunitats perdudes i procurar fer-ho millor en el futur.
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2. 3. Tasques a realitzar després de l’entrevista.
Acabada l’entrevista, l’entrevistador es queda sol davant dels materials aconseguits
(cintes gravades, notes escrites, documents prestats, etc.) i el record encara viu de la
persona entrevistada. Què fer ara amb tot això?
2.3.1. La identificació del cassette
Una de les primeres tasques és la identificació del cassette amb l’etiqueta corresponent
tant al llom de la cinta com a la coberta o a l’estoig. L’etiqueta ha de tenir les dades
bàsiques: nombre de la persona entrevistada i de l’entrevistador, data i lloc, temàtica o
títol del projecte, durada de l’entrevista. Al llom del cassette s’ha d’escriure el nom de
l’entrevistat, el nombre i la cara de la cinta. És convenient fer còpia de la cinta original
amb l’objecte de preservar-la en condicions òptimes. Les noves tècniques digitals
(CD,...) permeten dotar-la d’un suport més segur i durador. La còpia es pot utilitzar per
realitzar la transcripció i per a posteriors consultes. Convé també elaborar un fitxer amb
l’enumeració de les cintes gravades i anotar en les transcripcions quines pàgines
corresponen a cada cinta i cara gravada.
2.3.2. L’elaboració de la fitxa tècnica
El mateix dia, si és possible, s’ha de redactar la fitxa tècnica que donarà cientificitat a
l’entrevista, afavorirà la crítica de la font i permetrà una correcta utilització de la
informació aconseguida. La fitxa tècnica s’estructura en tres apartats:
- Dades arxivístiques bàsiques: nom de l’entrevistat, direcció, telèfon, edat, data
naixement. Nom de l’entrevistador, dia, lloc i durada de l’entrevista, nombre de
cassettes, títol del projecte, etc. Moltes d’aquestes dades es troben ja anotades en la fitxa
biogràfica, altres s’han d’emplenar al finalitzar l’entrevista.
- L’índex temàtic: breu relació dels temes que apareixen en l’entrevista disposats per
ordre d’aparició en la conversa anotant a què part de la cinta corresponen.
- El context de l’entrevista: entorn físic on s’ha realitzat, anotant si s’han produït
sorolls, si han hagut interrupcions, etc.; actitud de l’entrevistat descrivint la seva
disposició, gestos, sinceritat, memòria, claredat d’idees, etc.; i la valoració general de
l’entrevista fent constar si té material interessant per a la investigació. Aquest informe
final hauria de contemplar també com s’ha realitzat el contacte amb l’entrevistat, el
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grau de veracitat que mereix i la descripció de l’entorn de la persona. Millor si
s’adjunta una fotografia de la persona entrevistada i es fa una relació dels documents
cedits, si és el cas.
2.3.3. La transcripció
La transcripció consisteix en convertir l’entrevista oral en un text escrit procurant la
màxima fidelitat al document oral. És un treball lent i que exigeix molta paciència (per
regla general, cinc hores de transcripció per cada hora de gravació). Transcriure una
entrevista no és una simple operació de còpia sinó que suposa una veritable recreació.
Es recomana que la transcripció la faci, amb la major brevetat possible, la mateixa
persona que ha portat a terme l’entrevista perquè és la que millor pot reflectir el seu
contingut i dinàmica. En cas que la transcripció, per diferents circumstàncies, la realitzi
altra persona, aquesta hauria de disposar prèviament de la fitxa tècnica. En els projectes
col·lectius d’investigació en els quals intervenen diversos entrevistadors i transcriptors
és necessari realitzar una tasca prèvia de formació i definició de criteris homogenis de
transcripció.
Existeixen diversos tipus de transcripció: el resum, la transcripció de solament una part
de l’entrevista, l’aproximada, l’abreviada, la literal,... Nosaltres aconsellem la
transcripció literal perquè valorem la fidelitat al document original oral. Intentem
recollir tot el que hem sentit i viscut: les paraules, la inflexió de la veu, els defectes
gramaticals, les repeticions, les veus que s’entrecreuen, les frases incompletes, el to, els
silencis, les rialles si s’ha produït, etc. Les observacions (ara calla, ara plora, ara
s’emociona, ara ens mana aturar la gravadora, etc.) s’anoten totes entre parèntesi.
Sobre aquesta transcripció original (que sempre hem de conservar com a punt de
referència) es poden fer transcripcions retocades que impliquen una revisió del relat de
cara a la seva adaptació a les normes de la comunicació escrita i facilitar la lectura i el
treball posterior. La transcripció per ordinador i el disquet faciliten aquesta tasca.
Permeten fer diverses còpies que, a la vegada, es poden ordenar i classificar per
temàtiques, aspecte que afavoreix l’elaboració del treball d’investigació al mateix temps
que poden alimentar diferents arxius temàtics En aquest cas s’ha de guardar la fidelitat
al discurs parlat, és a dir, no es poden inventar paraules que no hagi dit l’entrevistat,
s’han de mantenir les formes dialectals, les irregularitats gramaticals; s’han de fer
constar els silencis, assenyalar l’èmfasi de les frases, és a dir, hem de reflectir i
conservar la lògica, la vitalitat i el ritme del discurs. La utilització correcta dels signes
de puntuació ajuda a què l’expressió oral de l’entrevistat conservi la textura, el ritme i el
to del relat. Sempre que sigui possible el text ha de recollir les preguntes formulades
perquè són com l’entramat de la comunicació. En tot cas, si aquestes no apareixen
perquè s’ha preferit redactar l’entrevista en forma de relat biogràfic, s’ha de mostrar la
bateria de preguntes utilitzades. Si en el moment de fer la transcripció l’entrevistador
detecta contradiccions, aspectes poc aprofundits, temes a aclarir, dubtes per resoldre,
paraules inaudibles, silencis no respectats, etc. és convenient posar-se en contacte altra
vegada amb la persona entrevistada i sol·licitar una segona sessió per resoldre totes
aquestes qüestions.
En realitat la cinta, que constitueix l’autèntic original, és consultada en casos molt
comptats, la major part de les vegades els historiadors i els investigadors van
directament a la transcripció per prendre notes per al seu treball. El fet de llegir en
compte d’escoltar priva l’historiador de moltes de les aportacions de l’oralitat:
l’entonació, l’ accentuació, el ritme, els dubtes, la rapidesa o lentitud en les reaccions,
els riures, les repeticions, les “muletilles”, etc. Els estudiosos que van a consultar fonts
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orals donen per suposada una correcta transcripció de la cinta però hem de saber que
qualsevol transcripció, per ben feta que estigui, sempre és una recreació, una
interpretació, perquè el sistema d’escriptura és incapaç de reproduir el discurs oral amb
total fidelitat. La paraula parlada pot fàcilment quedar mutilada al ser anotada i
posteriorment transferida a la impremta. D’aquí la responsabilitat i el quefer del
transcriptor que ha de reflectir fidelment, dins del possible, la versió oral. La
col·laboració amb un filòleg o lingüista i el seguiment d’unes normes comunament
acceptades afavoreix la fidelitat al document oral.
Chantal de Tourtier-Bonazzi estableix les següents normes: els paràgrafs poc audibles
poden col·locar-se entre claudàtors; els dubtes, els silencis, les ruptures sintàctiques són
assenyalades amb punts suspensius; les persones nomenades (si es precisa la discreció)
són designades per les seves inicials; el tipus de lletra itàlica (altres autors utilitzen el
parèntesi) serà utilitzat per fer observacions (riures, emocions, plors, etc.); les paraules
expressades amb una forta entonació s’imprimeixen en negreta o amb caràcters
gruixuts; el text s’ha d’organitzar amb paràgrafs i s’haurà d’estudiar atentament la
puntuació, condició imprescindible per a una bona comprensió del text; els subtítols
poden facilitar la lectura; els errors flagrants per part de l’entrevistat (dates, llocs, noms
propis, etc.) es corregeixen en nota. La transcripció ha de fer constar sempre el nom del
transcriptor, la seva signatura és signe que accepta la responsabilitat del treball realitzat.
Encara que resulti costós és convenient que els arxivers facin comprovacions de la
qualitat de les transcripcions (23).
Si comparem la cinta amb qualsevol transcripció es pot comprovar la seva devaluació
en relació amb la cinta gravada. Segons R. Fraser “ha desaparecido una gran parte del
testigo (...) La tonalidad, matices, pausas, gestos –todo lo que brinda a las palabras
escritas su contexto vivenciado- han desaparecido. Y es este contexto, tanto como las
mismas palabras, lo que necesitas en tu cabeza para más tarde interpretar correctamente
la entrevista” (24).
En el mateix sentit Fhilippe Lejeune afirma: “La grabación no recoge más que la
palabra del testimonio: el resto (actitudes, miradas, gestos, etc.) sólo puede ser asociado
a la palabra por la persona que ha realizado la entrevista. En cuanto al trabajo de
escuchar y a la vez mantener la relación con el testimonio, estas cosas no son
registrables. Los documentos sonoros deben ser conservados para que puedan ser
reanalizados por otros, pero la persona que los ha recogido es la que está mejor situada
para extraer de ellos un relato de vida” (25).
2.3.4. La cessió intel·lectual
Tot i que sembli que el consentiment a ser entrevistat ja impliqui algun dret per part de
l’entrevistador a fer ús de la informació rebuda nosaltres preferim que no hagi cap
dubte al respecte. Per això aconsellem disposar també de la cessió intel·lectual escrita
per tal de tenir la total garantia de poder utilitzar l’entrevista per als estudis pertinents.
No obstant, hem de dir que en la pràctica tindria poques possibilitats d’impedir la
publicació d’una cinta o d’exigir compensació per ella, a menys que la considerés
substancialment lesiva per a la seva persona, perquè es dóna per suposat que
l’historiador, quan entrevista i recull material per a una investigació, és lògic pensar que
és per utilitzar-la i poder-la publicar.
Els models de cessió intel·lectual són molt variats, hi ha des dels més simples fins als
més legalistes i estrictes. El model legalista pot tenir en alguns casos efectes negatius
en l’informant que pot arribar a neguitejar-lo, però no és aquesta la reacció més usual.
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La meva pràctica habitual consisteix en informar l’entrevistat, ja en la primera sessió de
contacte, que la gravació i la cessió intel·lectual són condicions inherents a la realització
de l’entrevista. A més de passar-li, una vegada finalitzada l’entrevista, l’imprès de
cessió perquè el signi una vegada finalitzada l’entrevista, a l’inici de la conversa li
demano el consentiment verbal de cessió intel·lectual. D’aquesta forma tenim dues
cessions: la verbal i l’escrita. Crec que tot això, lluny d’espantar i impressionar
l’entrevistat, li dóna consciència de la importància de l’acte que estem portant a terme i
li atorga una major autoestima al saber que el seu relat i la seva experiència de vida
quedarà recollida per a la història de la col·lectivitat.
Determinats models de cessió contemplen explícitament algunes restriccions: no
difondre una part concreta de la cinta i de la transcripció; permetre la seva publicació
solament a l’entitat receptora; establir una data concreta abans de la qual no es pot
publicar,... Aquestes restriccions l’entrevistador ha de procurar evitar-les, però, una
vegada establertes, s’han de complir. No obstant, per sobre de la qüestió legal, existeix
una responsabilitat ètica i un compromís de confidencialitat adquirit amb l’informant.
En cap cas es poden manipular les seves paraules i tampoc s’hauria de fer ús de cites
que puguin resultar lesives per a l’entrevistat o per a altres persones. L’entrevistador no
pot trair la confiança que en ell ha dipositar l’informant i el sentit comú ens diu quan
una frase, un pensament o una vivència concreta ha de ser ocultada.
Algunes persones desitgen veure la transcripció abans de signar la cessió intel·lectual
per si creuen convenient fer alguna correcció, matisació o ampliació. No ha d’haver cap
problema al respecte. Nosaltres incorporarem les seves correccions a l’entrevista amb
una nota explicativa en la Fitxa Tècnica. Hem de pensar que si no hi ha gravació no
tenim font oral però si tenim gravació i no tenim cessió intel·lectual és com si no
tinguéssim entrevista. Per a citar el testimoni de l’entrevistat necessitem sempre el seu
consentiment, d’aquí la importància de la seva conformitat. L’entrevistat té dret a saber
on es guarda l’entrevista, les condicions de la seva conservació i les normes de consulta.
No està de més enviar-li, al final del procés, una carta personal d’agraïment.
Finalment s’ha de redactar un informe explicant la pròpia experiència i comentar-lo a
classe amb els companys o en els grups de revisió, si s’ha participat en un projecte
col·lectiu. L’informe ha d’explicar el que li han aportat les fonts orals com a nova
metodologia de recerca històrica, les potencialitats educatives que contenen, les
dificultats que han trobat en el camí, el creixement personal que els ha suposat, els
desafiaments que han hagut d’afrontar, les connexions personals i institucionals que
han mantingut, els reptes que es plantegen de cara al futur, etc.
Tot el treball realitzat fins ara ens ha permès crear una nova font històrica, hem fet
història oral. Els alumnes poden comentar a classe el resultat de l’experiència com a
entrevistadors, treure conclusions sobre el que han après i comparar-ho amb el que
aporten els seus companys. En molts casos el treball acaba aquí. Els que pensen
utilitzat les fonts creades per elaborar el seu treball d’investigació els queda per davant
aprofundir en la tasca pròpia de l’historiador: Crítica de les fonts (comprovar la
fiabilitat, subjectivitat, precisió,…); anàlisi del llenguatge i del seu contingut
antropològic; valorar l’engany, l’ocultació, les omissions, els silencis, la por, els oblits,
el to, les emocions, els sentiments, la memòria, la noció del temps; extraure la
informació quantitativa i, especialment, la qualitativa; comparar, contrastar, buscar les
coincidències (garantia de veritat), fugir de les exageracions que no estiguin
contrastades,... No menystenir res en principi. Interpretar-les, interrogar-les en funció de
les hipòtesis inicials i dels objectius establerts. És l’historiador qui interpreta la vivència
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que apareix en les fonts orals i extrau conclusions.
Tornar a l’índex general
1

Tornar a l’Índex B

3.- El tractament de la font oral
3.1. La crítica de la fonts oral
3.1.1. La fiabilitat de les fonts orals
L’historiador quan reconstrueix la història ha d’assegurar-se de l’autenticitat dels
documents utilitzats i comprovar que no són falsificacions. Qui és l’autor?, quin paper
desenvolupa en la societat?, què classe de persona era?, per què va crear el document?,
quins interessos tenia en fer-ho?, què diu exactament el document?, és veritat tot el que
diu?, ... Totes aquestes preguntes creiem es poden respondre amb molta més credibilitat
si es tracta d’evidència oral que si es tracta d’altres tipus de documents. No obstant, fins
ara la fiabilitat de la font oral havia estat qüestionada per un gran nombre d’historiadors
que esgrimien les “fonts escrites” com a garantia d’objectivitat, negant-se a reconèixer
que s’enfrontaven a idèntics problemes de subjectivitat, de parcialitat i d’interpretació.
Molts historiadors en el seu treball es fonamenten sense més en l’evidència periodística
quan és ben sabut que no es poden acceptar al peu de la lletra el que diu una premsa
mediatitzada pel moment polític, per l’orientació ideològica del periòdic i per la posició
personal del periodista que fa el reportatge. Amb freqüència oculten les fonts i els filtres
de la seva informació que són descaradament tendencioses.
Tampoc es lliura d’això la correspondència tot i reconèixer el seu caràcter original i el
fet d’estar escrita. Les cartes estan subjectes a les mateixes influències socials que les
entrevistes però amb major grau encara, perquè poques vegades van dirigides a
destinataris que tracten de ser neutrals, com és el cas de l’entrevistador. Els historiadors
els donen, per ser documents primaris, un caràcter de gran fiabilitat però les fonts
primàries també poden “enganyar”.
Són reconeguts els problemes de fiabilitat de les autobiografies perquè l’autor no pot ser
interrogat. L’autobiografia és una comunicació en un sol sentit amb el contingut
seleccionat que parteix o té en compte els interessos del públic lector al qual va
destinada i, en tant que confessió pública, rarament apareixen aspectes que l’autor pugui
considerar perjudicials per a la seva persona. En canvi en una entrevista que recull una
història de vida es poden amagar detalls de vida íntims però és possible interrogar
novament l’entrevistat, se li poden demanar aclariments i que s’estengui en altres punts
d’interès. En canvi els historiadors se senten més còmodes citant una autobiografia
editada que una història de vida recollida en entrevista gravada.
Tampoc les xifres estadístiques són del tot fiables perquè les respostes de la gent venen
mediatitzades per interessos personals, familiars, de grup, etc. i, per tant, no són més
representatives dels fets que les informacions periodístiques, les cartes privades o les
autobiografies publicades. Són fiables les xifres d’aturats que dóna el govern? Són
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fiables les xifres que, segons elles mateixes, guanyen les grans empreses?...
A més, els documents que ens trobem en un arxiu (escriptures, cartes, acords, informes,
actes, etc.) tampoc són neutres. Tots ells no es troben a disposició de l’historiador per
casualitat sinó que hi hagué un propòsit social previ tant en la creació original com en
la seva posterior conservació. Un historiador no pot tractar aquests legats com a dipòsits
innocents, seria alimentar el seu propi engany. També els secretaris practiquen en
ocasions la tàctica de l’ocultació o bé es deixen aspectes per recollir.
3.1.2. Crítica externa i interna de la font oral
L’investigador ha de realitzar sobre els documents que utilitza una crítica externa i
interna. Per crítica externa entenem determinar l’autenticitat o falsedat del document, en
la seva totalitat o en una part, ubicar-lo en el temps i en l’espai, determinar l’autor,
conèixer la font o el text en la seva forma original. En el cas de les fonts orals, la cinta,
la transcripció, la fitxa tècnica ens garanteixen, en gran part, aquesta crítica externa. La
crítica interna va, en canvi, a comprovar la veracitat intrínseca de les fonts i la seva
interpretació o hermenèutica. L’hermenèutica implica conèixer el contingut exacte i el
sentit de la font oral creada i del text transcrit. Suposa analitzar els termes lingüístics
utilitzats i el seu significat tenint en compte l’època en què es van dir o es van escriure i
la mentalitat col·lectiva del moment. Analitzar la sinceritat o l’exactitud significa
confirmar la veracitat dels fets relatats. No podem acceptar sense més el que ens diuen o
el que veiem escrit sense que tenir bones raons per a creure-ho, sense que estigui d’una
u altra forma provat. La font oral, la seva veracitat i fiabilitat, ha de ser avaluada i
jutjada exactament igual que qualsevol altra classe d’evidència històrica. L’historiador
disposa de diferents recursos per a comprovar l’evidència i fiabilitat d’un document: la
seva coherència interna, la confirmació per mitjà d’altres fonts, un coneixement del
context social més ampli, la saturació d’informació que ofereixen diverses entrevistes
realitzades sobre el mateix tema, etc.
La història oral reivindica el seu caràcter interdisciplinar i la seva capacitat per servir
com a instrument d’investigació en diversos camps i moments. S’utilitza com a font
única en els casos en els quals realment no disposem d’altres tipus de fonts o bé
aquestes són molt escasses. Per exemple: “què va passar del 17 al 23 de juliol de 1939 a
Barcelona?”, “com era la vida quotidiana durant la guerra civil?”, “qui i com va torturar
Alejo Castellanos, Alfonso Moya i Francisco Téllez a la comissaria de Badalona el
desembre de 1976?”. En la majoria dels casos, no obstant, la font oral la utilitzem com a
font complementària, ens serveix per a confirmar, contrastar o refutar les hipòtesis
enunciades a partir de fonts escrites i gràfiques. Problemes, conceptes i fins i tot la
mesura del temps històric són diferents si partim de fonts orals, perquè elles aporten
noves dimensions a la realitat estudiada.
La complementarietat de fonts (estadístiques, bibliogràfiques, hemerogràfiques,
documentals, etc.) i les pròpies fonts orals permeten avançar en el coneixement de la
realitat passada. Sense estadística, per exemple, és molt difícil fer història oral perquè
el nombre i la quantificació són molt importants en la història. És important conèixer
com eren torturats en el franquisme, però també saber quanta gent va ser torturada; és
important conèixer com era la vida dins de la presó, però també saber quanta gent hi
havia; és important conèixer com treballaven les obreres tèxtils a la fàbrica, però també
saber quantes n’eren. En el tractament de les fonts orals és difícil utilitzar metodologies
quantitatives perquè, per regla general, el nombre reduït d’entrevistes (la mostra) no
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permet una generalització absoluta. La història oral és eminentment qualitativa. Però
exactament igual passa amb els documents escrits. Ha d’acceptar-se, per tant, la
subjectivitat de les fonts orals i escrites i per això mateix s’ha de comprovar la seva
veracitat a partir de la consulta d’altres fonts.
L’investigador ha de comprovar si la informació aconseguida en l’entrevista que ha
realitzat és fiable i representativa, és a dir, el grau en què l’experiència de l’individu
entrevistat és típica del seu àmbit i espai geogràfic. S’han de detectar les mitificacions,
la generalització excessiva, les afirmacions estereotipades, els enganys, les
exageracions, els errors en dates i llocs, etc. Però tot això no invalida, a priori,
l’entrevista realitzada. La veracitat de la informació es pot confirmar mitjançant una
saturació d’informació, és a dir, a través d’una sèrie d’entrevistes en les quals es
pregunta a diversos informants unes mateixes preguntes. Si tots coincideixen en la
mateixa resposta, la contestació, en principi, és garantia d’autenticitat. També ens ajuda
a confirmar la seva veracitat el situar les fonts orals dins d’un relat històric de caràcter
més ampli en el qual s’han utilitzat altres fonts historiogràfiques. Això ens permet
detectar ocultacions i tergiversacions de la realitat històrica i ajustar millor el contingut
de les entrevistes. La fiabilitat o veracitat del testimoni es comprova a més amb l’estudi
del testimoni paral·lel, en successives fases, de la pròpia persona entrevistada.
L’entrevista, amb un recolzament documental escrit previ, permet avaluar els problemes
que surten respecte de la mentida, l’oblit i la memòria de la gent. La mentida en la font
oral es pot contrastar amb altres fonts escrites o amb altres testimonis. A més, podem
tornar a l’entrevistat i preguntar novament sobre el tema. També mereixen estudiar-se
les raons de les falsedats, dels oblits, confusions o deformacions intencionades. La
transcripció ens permet establir connexions amb altres parts del relat i amb la trajectòria
personal del testimoni. Poden ser raons de canvi de mentalitat, de pressió ambiental,
d’haver passat per una malaltia greu, per un desengany, etc. A través de la mentida
podem arribar també al coneixement de les variables socials que pressionen l’individu i
fan que oculti la realitat passada. De vegades, la percepció falsa s’estén a grups sencers i
pot convertir-se en una gran mentida col·lectiva, els mites i les llegendes es viuen amb
freqüència com a realitats històriques indiscutibles. Ens hem de preguntar sobre el
perquè passa tot això. A l’oblit com a buit d’informació hem d’oposar l’oblit com
aportació. Analitzar el que no es recorda o el que s’amaga i el perquè obren noves
possibilitats d’investigació relacionades amb el subconscient. Tal vegada dolgui
recordar-ho, tal vegada sigui una forma de preservar els membres de la família, etc.
Dean Hammer y Aarón Wildavsky confessen que tenen dos normes clares: Primera:
S’ha de prestar atenció al que més entusiasme mostra però s’ha de verificar triplement
als que demostren rancúnia o als que se’n van de la llengua. Segon: s’han de contrastar
el doble o el triple les persones considerades de confiança (26).
Els trets distintius de l’evidència oral procedeixen de raons ben diverses. La primera és
que es pressenten en forma oral. Escoltar una cinta gravada costa temps i, si aquesta ha
de constar en un llibre, s’ha de procedir a la transcripció. No obstant es pot donar
compte del que es diu mitjançant l’audició de la cinta. Per exemple, una reunió que hagi
estat gravada i tingui el suport de la font oral es pot seguir amb molta més fiabilidad i
detall que per escrit. Allí consten totes les paraules tal com varen ser dites, a més
reflecteixen l’humor, l’afectació, els matisos, la textura del dialecte, el ritme, el seu
caràcter inacabat, etc. És a dir, transmet tots els ingredients que diferencien la
comunicació oral de l’escrita. El document escrit roman exactament igual. Un llibre es
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pot repetir mil vegades de forma idèntica, en canvi una entrevista oral mai es podrà
repetir d’igual manera perquè la transcripció suposa una veritable recreació i aquesta
ambivalència l’acosta molt més a la condició humana. Tot i que al transcriure una cinta
gravada es perden aspectes i matisos de la veu original sempre serà un registre millor i
més complet que el que pugui trobar-se en anotacions o en les actes oficials d’una
reunió.
Tot el món reconeix la “manipulació” i el “retoc” dels documents oficials en funció
d’interessos del moment, de grup o personals. La funció del secretari en aquest sentit és
clau. D’igual manera, si l’entrevistador no grava i solament pren notes, sense voler,
s’inclinarà a confirmar les hipòtesis del sondeig, a cobrir els buits del qüestionari o a
depurar els passatges compromesos que ha dit un líder polític. En canvi la impecabilitat
de la cinta gravada com a evidència històrica necessita menys defensa, la gravació oral
fa que el document sigui més precís. En la vida ordinària, però, fins els mateixos jutges
tendeixen a valorar més l’evidència escrita que l’oral.
La superioritat de l’evidència oral o escrita depèn en gran part del context històric. Fins
la Reforma Protestant les principals formes de comunicació eren les orals i el document
escrit era una forma subsidiària d’enregistrar. Amb el desenvolupament de la impremta i
l’alfabetització, l’ús de la carta, del llibre i del periòdic, el mitjà de comunicació
dominant fou el document escrit, la paraula impresa. La paraula parlada quedava com a
subsidiària. Avui la paraula impresa ha estat novament desplaçada per la imatge i
l’escriptura, com a forma de comunicació, ha passat a ser subsidiària. En l’actualitat el
telèfon substitueix la carta escrita i per això cada vegada pren més importància la
comunicació oral. Això ens diu que l’original de l’evidència unes vegades és oral i
altres no. En uns contexts l’evidència oral és la millor però en altres pot ser
suplementària o complementària d’altres fonts.
Quantes més experiències coneixem de gent en relació a un fet, a una organització, etc.
més podrem saber sobre el tema en qüestió i, quan més sapiguem de la intimitat de les
persones, millor podrem avaluar el testimoni personal d’un entrevistat. El descobriment
de la distorsió en una història de vida no és quelcom del tot negatiu, també les mentides
són formes de comunicació i poden aportar indicis importants en la psicologia de la
família i les actituds socials. Algunes parts del relat poden ser massa íntimes (les
relacions sexuals de la parella, o les infidelitats, per exemple) o massa contradictòries
per a ser revelades. Mentre unes es silencien o solament es conten als més propers,
altres són aptes per a transcendir al domini públic.
Hem d’assegurar-nos de la consistència interna de cada entrevista i per això se l’ha de
llegir com una totalitat. Si un informant tendeix a la mitificació, a la generalització
estereotipada, a l’exageració, etc. això aflorarà al llarg de l’entrevista. En aquest cas la
historia de vida es pot prendre com a evidència simbòlica d’unes actituds però no
resulta fiable en els seus detalls objectius. Si una entrevista, o una part d’ella, la veiem
carregada d’una certa magnitud d’imprecisió o invenció (aspecte que es constata per les
contradiccions, inconsciències i anacronismes) el que hem de fer és descartar-la. En
canvi alguns informants tenen una riquesa i una consistència de memòria excepcionals
l’exactitud de les quals resulta fàcil comprovar. En general es pot afirmar que mirant
l’entrevista en el seu conjunt podem obtenir una bona estimació de la fiabilitat de
l’informant com a testimoni.
Hi ha moltes qüestions la comprovació de les quals es fa a través de la consulta d’altres
230

fonts. També es poden comprovar detalls comparant fonts manuscrites i impresses. Si
existeixen discrepàncies entre l’evidència escrita i l’oral, d’això no es deriva que una
sigui necessàriament més fiable que l’altra. L’entrevista pot revelar la veritat amagada
darrera d’un document oficial. En moltes ocasions l’evidència oral emana d’una
experiència personal directa i el seu valor prové del fet que no pot derivar de cap altra
font. En ocasions la divergència es correspon amb diferents punts de vista perfectament
vàlids que ens ajuden a avançar en la interpretació vertadera.
Una altra manera de comprovar la fiabilitat de la font consisteix en situar l’evidència en
un context més ampli. Els coneixements d’un historiador experimentat li permeten
concloure si una entrevista té signes d’autenticitat segons el temps, lloc i classe social
d’on prové, tot i que alguns detalls no s’hi puguin comprovar al cent per cent. Detectarà
ràpidament l’absència general de detalls fidedignes, les contradiccions, les
incongruències del llenguatge, les actituds anacròniques, etc. De vegades l’ajuda d’un
expert en un camp concret (un expert en dialectologia, per exemple) li ajudarà a
dictaminar fins a quin punt un informant ha mentit o modificat el vocabulari local del
seu lloc d’origen.
En general una interpretació històrica esdevé versemblant quan el model de l’evidència
és consistent i prové de més d’un punt de vista. Per exemple, l’estudi d’un sol cas, de
cara a una interpretació històrica general, sempre serà més feble que si tenim diversos
casos amb característiques diferents que es poden comparar en el mateix període. Una
comparació entre distints grups a través del temps fa l’evidència més sòlida encara que
sigui més difícil de realitzar. Quan més es demostri la validesa d’una argumentació en
condicions diferents, més convincent serà la prova. Quan més testimonis d’àmbits
diferents tinguem, més reforçada quedarà la fiabilitat. Hem de procurar analitzar la vida,
la història, no des d’una sola perspectiva, des d’un sol camp, des d’un sol sector
d’implicats. Els estudis quantitatius també poden ajudar en moltes ocasions a corroborar
la fiabilitat o no d’uns fets. Paul Thompson afirma: “La investigación científica avanza
por medio de una fluctuante secuencia de teoría general, observaciones e indicios,
experimentos, hipótesis de trabajo puestas a prueba en más experimentos, callejones sin
salida y nuevos indicios y comprobaciones hasta que al fin una hipótesis se cumple en
todas sus condiciones y, en su caso, se plantea una reformulación de la teoría. Todo
trabajo histórico sufre la inevitable desventaja de tener que trabajar con los casos reales
asequibles más que con experimentos ideados a propósito” (27) .
La representativitat dels nostres informants és també una qüestió a analitzar. Fins a
quin punt són representatius de la col·lectivitat que es pretén estudiar? Ens fonamentem
excessivament en persones significades oblidant la gent més corrent?, entrevistem als
líders més que a les bases?, a unes professions més que a altres?, a homes més que a
dones? És important arribar a copsar i transmetre els sentiments i les paraules de la gent
corrent, la idea és una selecció àmplia però fermament assentada en el centre, en les
majories. Els polítics són per regla general testimonis difícils d’entrevistar, igual que
els historiadors i professors perquè ja s’han format una visió del passat a través de la
lectura. Poden ser les fonts més perspicaces però també les més enganyoses.
Cap mètode dels utilitzats per escollir la mostra en història oral és perfecte ni pot
reclamar preeminència en totes les situacions. La història oral és eminentment
qualitativa i el nombre de les persones que composen les mostres sempre sol ser escàs
en relació a la col·lectivitat o al grup que s’estudia. Per això mateix l’hem de fer el més
plural possible (homes, dones, gent gran, adults, joves, diverses professions, diverses
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classes socials i orígens, etc.) però sense oblidar que una de les qüestions que sempre
cal tenir en compte és la singularitat de cada persona i de cada historia de vida.
Segons Paul Thompson: “Para cada cual la manera de vivir, la personalidad, la
conciencia y los conocimientos provienen directamente de la experiencia de su vida
pasada. Nuestras vidas son acumulaciones de nuestros pasados, continuas e indivisibles.
Y sería pura fantasía sugerir que la típica historia de vida puede ser en gran medida
inventada. Una invención convincente exige un talento imaginativo bastante
excepcional. El historiador deberá confrontar un testimonio directo sin una fe ciega ni
un escepticismo arrogante, sino con una comprensión del sutil proceso mediante el cual
percibimos y recordamos el mundo que nos rodea y nuestra participación en él.
Solamente con ese espíritu sensible podemos esperar aprovechar al máximo lo que se
nos cuente” (28).
Les fonts orals ens subministren una informació significativa i de vegades única sobre el
passat, ens transmeten la consciència individual i col·lectiva que forma part essencial
d’aquest passat i permet a aquells que van viure la història realitzar una retrospecció
reflexiva sobre la pròpia vida. Treballem amb fonts vives que, precisament per ser
vives, tenen la capacitat de cooperar amb nosaltres en un procés de doble sentit. El fet
de poder contar les seves històries pot influir sobre elles mateixes.
3.1.3. El problema del record, de l’oblit i de la memòria
La construcció de la memòria tant individual com col·lectiva del passat i la seva difusió
és un procés social actiu que requereix art i capacitat imaginativa. El retrat que cada
poble es fa de si mateix es composa de paraules, de records, d’opinions, de narracions,
de testimonis presencials, de llegendes, de comentaris, etc., i és un retrat sempre en
construcció. Una visita al cementiri del poble, una fotografia del casament dels pares
penjada a la paret o dels companys de treball, un objecte-record col·locat en lloc
destacat de la casa, etc. són mecanismes que ajuden a la reconstrucció de la memòria
històrica. Les tradicions orals sempre s’han d’entendre com un reflex del passat i del
present de manera inseparable. Són documents del present perquè es troben en el
present però encarnen un missatge del passat. Atribuir tot el seu contingut al fugaç
present, com fan alguns sociòlegs, és mutilar la tradició; però ignorar el present com
han fet alguns historiadors és igualment reduccionista.
La història oral sempre té el problema de la “corba de l’oblit” perquè el temps esborra
determinats contorns i continguts del que s’ha viscut. Després de viure un fet el podem
recordar amb més exactitud que quan ja ha passat un cert temps. Per tant, existeix la
possibilitat real d’introduir distorsions en el relat com a conseqüència dels canvis
posteriors en les escales de valors i els interessos del moment poden alterar les
percepcions originals. Però també el temps i l’edat aguditzen la memòria i, tot i oblidar
algunes qüestions, el grau de consistència del que recordem o del que transmetem és
signe de fiabilitat. Algunes narracions èpiques s’han transmès al llarg de centenars
d’anys amb una gran fiabilitat. La proximitat o no dels fets viscuts no constitueix un
argument decisiu en els testimonis en quan a la seva fiabilitat. No podem oblidar que les
experiències primeres es graven fortament a la memòria i en moltes ocasions es
recorden amb major facilitat i exactitud que el que s’ha viscut recentment. Per altra part
la cronologia no és en molts casos l’eix d’articulació dels records sinó que aquests es
situen en relació a temes significats en la vida d’un individu o d’una col·lectivitat.
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La naturalesa de la memòria humana té moltes trampes i, per això mateix, hem de ser
previnguts. Però les fonts orals proporcionen també inesperades recompenses a
l’historiador disposat a apreciar la complexitat amb què la realitat i el mite s’entrecreuen
i es barregen en tota percepció humana del món, ja sigui a nivell individual o col·lectiu.
Els historiadors obliden amb freqüència que a la majoria de la gent la qüestió
cronològica no els interessa tant com a ells i que la memòria no l’organitzen a partir
d’un registre seqüencial de dates. Per a molta gent, per exemple, no hi ha discontinuïtat
entre la Guerra Civil i la postguerra. Algunes memòries se solen equivocar respecte a
les dates però en canvi són molt aclaridores respecte al caràcter, l’atmosfera i el context
social. Més que els fets polítics tendeixen a reflectir la vida quotidiana, els
bombardeigs durant la guerra civil, la provisió familiar d’aliments, la vida al front,
aspectes relacionats amb el treball, l’economia, esdeveniments familiars, etc.
Amb paraules de Sandro Portelli “no hay fuentes orales falsas. Una vez comprobada su
credibilidad basada en datos con los criterios establecidos de la crítica filológica
histórica usuales para con todo documento, la idiosincrasia de la historia oral radica en
el hecho de que las afirmacions “falsas” siguen siendo psicológicamente “verdaderas” i
que estos errores” previos son a veces más reveladores que una relación
fehacientemente exacta. La credibilidad de las fuentes orales es una credibilidad
diferente. La importancia del testimonio oral puede, a menudo, radicar no en su
correspondencia con los hechos, sino más bien en su discrepancia con los mismos, con
la irrupción de la imaginación, el simbolismo y el deseo” (29). I com afirma Paul
Thompson “la materia de la Historia no la constituyen solamente los hechos, las
estructuras y los modelos de conducta, sino también el modo en que estos son
experimentados y retenidos en la imaginación” (30). És a dir, que la vida no és
solament tal com ha estat viscuda sinó també tal com cadascú la recorda i la conta.
Segons Ronald Fraser “cuando hay que elegir entre impresiones contradictorias, yo creo
que los que albergan menos intereses a defender son quienes, con toda probabilidad,
ofrecerán la versión más ajustada a la realidad” (31). Hem d’interpretar les diverses
versions perquè no hi han veritats absolutes i, a més, ho hem de fer de manera que ens
proporcionin explicacions causals al que ha succeït. Sempre ens hem de preguntar sobre
el perquè del que passa.
A més, hem de recordar que l’historiador, al despertar la memòria de l’entrevistat i a
l’ajudar-lo a reconstruir un relat al voltant d’uns punts d’interès, el resultat que s’obté és
creativitat seva. Ronald Fraser ho explica amb les següents paraules: “A un nivel, tus
capacidades críticas se han activado para discernir las inconsistencias, las lagunas, los
silencios de esta historia: ¿por qué no entiendo esta vida?, ¿dónde se encuentra esa
consistencia –aún en la irracionalidad- que confiere a esta historia su autenticidad? Por
increíble que pueda ser, debe, en el análisis final, ser creíble (...) La coherencia que
busco está vinculada al pensamiento consciente. La coherencia yace en el
reconocimiento por parte del testigo de su cambio y en el intento de darle una
explicación causal. O, como mínimo, de reconocer que no puede explicarlo. La
implicación es que el comportamiento humano se entienda, que bajo la infinita fachada
de gestos, tics y silencios, haya finalmente una coherencia, un orden, una fuente de
motivación (...) Sin embargo en las historias de vida, esta coherencia no suele ocurrir
por sí misma; tiene que hacerla surgir el entrevistador que ha reconocido una
inconsistencia real o aparente en la historia” (32).
Totes les fonts històriques són subjectives però solament la font oral ens permet
plantejar un repte a aquesta subjectivitat i intentar penetrar en aquesta memòria i
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excavar les seves penombres. Les tècniques del psicoanàlisi poden ser utilitzades tant
pels historiadors com pels propis informants. L’aplicació del psicoanàlisi intensifica la
sensibilitat històrica per reparar el que s’ha pogut ometre, per valorar la força de
l’afectivitat, del desig inconscient, del rebuig i la imitació com a part integrant de
l’estructura de la vida social ordinària i de la transmissió de generació en generació.
Ensenya a detectar el que no es diu i a prendre en consideració el significat dels
silencis. Algunes històries de vida (supervivents de guerres i d’exterminis, persones que
van sofrir persecució i presó, etc.) amaguen dolors inconfessables, ferides obertes i
traumes no resolts. Mols han guardat per a ells mateixos el seu dolor creient que
resultaria increïble per als altres, hi ha persones que no s’han sentit amb capacitat
d’expressar-ho amb paraules, altres ho han amagat com una manera de preservar els
seus familiars i descendents d’una possible repressió. Semblants històries de vida i
memòries són delicades i exigeixen de qui les escolta unes aptituds molt especials i una
gran comprensió.
Per a molta gent el dolor del passat és més suportable si es comunica ja que, juntament
amb els fets dolorosos, també es van donar records agradables, d’afecte i de solidaritat.
La rememoració d’uns i altres pot ser positiva per a la història, per a recuperar el sentit
de si mateix i recobrar la confiança i l’autoestima. La dimensió terapèutica de les
històries de vida, tant en les persones majors com en les més joves, és tot un
descobriment positiu perquè ajuden a la comunicació i a l’intercanvi d’experiències, a
obrir-se a l’entorn i als demés, a revaluar els conflictes passats, a valorar la quantitat de
treball realitzat i d’experiències viscudes, a restablir la pròpia identitat i ordenar el seu
futur. La base del seu poder de transformació, com el de la pròpia història oral, és
bastant simple: escoltar seriosament i comprensivament els que els altres vulguin dir. És
així com moltes persones, sobretot les més desvalgudes, es poden recuperar com a
persones.
3. 2. La interpretació la font oral
Tenim les fonts creades a la nostra disposició. Com les avaluem i contrastem?, Com les
utilitzem per reconstruir la història a partir d’elles?, ¿Com les interpretem, és a dir, com
posem l’evidència que hem trobat en relació a les teories formulades?, Com articulem
el relat de forma que tingui una significació?. Com reflectir plenament la riquesa de
vida mostrada en les entrevistes? Serem capaços d’extreure tot el contingut de les seves
experiències vitals? Seleccionar i escriure història a partir de fonts orals és una tasca
molt més dura i exigent que la d’entrevistar i transcriure.
En un projecte d’investigació col·lectiu la creació de les fonts orals i la recollida d’altres
documents sol ser una experiència valuossísima en tots els sentits. Els participants
decideixen a qui gravar, sobre què entrevistar, analitzen les seves aportacions,
decideixen què es selecciona per a la publicació i la forma d’organitzar els continguts.
L’evidència oral a partir de les històries de vida recollides la convertim en vehicle
d’experiència històrica. Laura Velasco afirma: “La reflexión oral sobre las vivencias no
sólo constituye una de las formas de socialización más antiguas entre los seres
humanos, sino también un mecanismo de constitución de la memoria de los individuos
como parte de una colectividad. A través del relato de vida, el individuo logra recrear su
identidad sin desvincularse completamente de la experiencia de las relaciones sociales
en un espacio y tiempo específicos. En la bibliografía sobre el tema se reconoce
claramente la vinculación estrecha entre la dimensión social, temporal y espacial del
relato; sin embargo el análisis de conjunto es un reto que pocas veces se aborda” (33).
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La història oral la podem elaborar i presentar de diferents maneres:
a) La primera consisteix en la narració d’una sola o de vàries històries de vida
que ens apropen a la història i al coneixement d’una comunitat, d’una classe social, d’un
grup humà. En aquest cas la força que tenen les històries de vida aportades solament
requereix una explicació del seu context, una introducció o una interpretació general per
a no caure en el que és purament anecdòtic. Mayorías Invisibles, de Mercè Vilanova i
La dona a Badalona, cent anys de protagonisme invisible, d’Emili Ferrando,
corresponen a aquest primer model.
b) La segona consisteix en agrupar les diferents històries de vida al voltant de
temes comuns i reunir-les en un sol quadre multidimensional. La història de cada una
de les persones entrevistades s’entén com a part de tot un conjunt social que es vol
estudiar. L’experiència de cada una d’elles, considerades des d’un pla horitzontal, ens
permet extraure l’evidència sobre cada qüestió plantejada i fer generalitzacions. És una
forma dolorosa de tractar les entrevistes perquè renunciem al relat continuat personal (el
fraccionem) per extraure un altre relat horitzontal col·lectiu i unitari seguint els temes
plantejats. Cinquanta-quatre relats d’immigració de Jaime Botey, La immigració a
Badalona durant el segle XX de Montserrat Carreras, Emili Ferrando y Joan Villarroya i
Benassal segle XX de Pere Enric Barreda i Emili Ferrando, són exemples d’aquest
segon model.
c) Una tercera forma és la de l’anàlisi global on les històries de vida i altres
tipus de fonts trobades són tractades com un filó del qual s’extrauen els materials per a
l’argumentació. Això exigeix segurament una anul·lació o una menor extensió de les
cites i la confrontació amb les evidències procedents de les diferents històries de vida i
la resta de fonts utilitzades. El Daño y la memoria de Ricard Vinyes, que narra la vida
de les dones a les presons espanyoles durant el franquisme, seguint el fil de la història
personal de Maria Salvo, pot ser una mostra d’aquest tercer model.
d) Una historia de vida es pot resumir també com una biografia, essent molt útil,
per exemple, per a presentació de persones i per a la confecció de diccionaris biogràfics.
El Diccionari Biogràfic de militants obrers als Països Catalans coordinat per Pelai i
Pagès recull centenars de biografies obreres en format breu. Personalment vaig
col·laborar aportant diverses biografies de militants obrers cristians actius durant el
franquisme.
e) A partir de relats biogràfics podem construir igualment novel·les de caràcter
històric en les que la realitat i la ficció s’entrecreuen. Les novel·les portades al cinema
El lápiz del carpintero i Soldados de Salamina, per exemple, estan basades en relats
orals.
f) D’un conjunt d’entrevistes podem també extreure aspectes temàtics i
aprofundir en ells en un àmbit geogràfic acotat. Molts treballs d’investigació realitzats
per alumnes de Batxillerat i d’Universitat adopten aquesta modalitat temàtica: “com
jugaven els nens i les nenes en la postguerra”; “els bombardeigs a Barcelona durant la
Guerra Civil”; “l’emigració dels anys seixanta a Catalunya”; “la immigració estrangera
a Badalona”; “la militància sindical de les dones en el franquisme”; etc.
g) Las fonts orals ajuden a reconstruir la història de grups i col·lectius obrers,
veïnals, religiosos, culturals, esportius, etc. Cristians i rebels. Història de l’HOAC a
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Catalunya en el franquisme (1946-75), reconstrueix la història d’aquest col·lectiu
eclesial a partir de 83 entrevistes realitzades bàsicament a militants de l’organització.
Les Comissions Obreres en el franquisme. Barcelonès Nord, 1964-77 ha fet el mateix a
partir de diverses entrevistes a militants obrers de l’època.
h) Igualment l’entrevista oral és molt útil per a confeccionar documentals en els
quals la imatge i el testimoni es complementen de forma natural i harmoniosa. Els
documentals que hem vist recentment a TV3 Els nens perduts del franquisme, Les
fosses del silenci, El comboi dels 926, Víctimes de la transició, La vieja memoria, Joan
Peiró i la justícia de Franco, etc. estan construïts sobre la base d’entrevistes orals als
protagonistes dels fets.
En realitat aquestes i altres possibles formes de presentació (emissions radiofòniques i
telediaris, per exemple) no són excloents sinó complementàries i en molts casos un
mateix projecte demanda l’adopció de més d’una d’elles. En qualsevol cas s’ha
d’aconseguir una adequada integració entre la generalització i el cas concret, entre la
teoria i els fets. L’evidència oral pot ser avaluada, quantificada, comparada i citada igual
que qualsevol altre material o document. Però la cita oral representa un tipus
d’experiència diferent. Quan escrivint estem pensant en les persones amb les quals hem
parlat i tenim por de no ser del tot fidels al que ells o elles ens han dit o volien
expressar. Experimentem el desig de fer partícips als altres de les vivències d’unes
històries personals que han calat intensament en les nostres vides i al mateix temps
estem neguitosos per si serem capaços de transmetre la seva rica experiència de vida, els
seus sentiments, afectes, matisos, accents, etc.
A més, es tracta d’un material que no hem descobert per casualitat sinó que l’hem ajudat
a crear i això el diferencia bastant d’altres documents. Aquesta és una raó per la qual un
historiador oral sempre experimentarà una tensió especial entre la biografia concreta
(l’experiència de vida corrent) i l’anàlisi global. Aquesta tensió s’assenta sobre la força
que transmet la història oral.

Tornar a l’índex general
1

Tornar a l’Índex de l’Annex B
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4.- La qüestió de l’arxiu
Una vegada completada la gravació ens hem de preguntar què fer amb les cintes, les
transcripcions realitzades, les fitxes tècniques, les cessions intel·lectuals, els disquets i
altres possibles documents recollits. On deixar tot aquest conjunt de fonts?, com
catalogar-les?, com classificar les cintes?, quines mereixen ser guardades?, com
procurar una correcta conservació?, què condicions i normes han de regir la consulta?,
com poden arribar a ser útils als investigadors i estudiosos? És convenient que al
dissenyar un treball amb fonts orals, d’entrada, es pensi en l’arxiu concret en el qual es
té la intenció de dipositar-les al finalitzar la investigació. No solament s’hauria de
preveure el seu arxiu i la posterior consulta, sinó també el de la seva publicació i
difusió.
Hem de distingir entre el que són documents “sonors” (discs musicals, cintes de
discursos, de sessions de reunions, etc.) que poden ser dipositats en biblioteques i en
fonoteques (dels que es poden fer múltiples còpies) i el que entenem per “fonts orals”
creades per a projectes d’investigació, que són fonts úniques i que es dipositen en
arxius. Es poden equiparar al manuscrit original d’un llibre. Per això mateix és lògic
que hi hagi majors restriccions per a la seva consulta
A diferència del document escrit el suport de les fonts orals és més inestable.
S’aconsella, en conseqüència, utilitzar cintes de qualitat, fer vàries còpies (original, de
seguretat, per a consultar,...) i procurar una correcta conservació. Una còpia de la cinta
en CD ens garanteix una conservació més segura i una millor qualitat de la veu. Les
fonts orals arxivades es converteixen en documents que poden ser consultats per
estudiosos i historiadors. Es classifiquen per temes o en funció de projectes de recerca
realitzats i s’ordenen alfabèticament. A les cintes convé adjuntar sempre la transcripció,
el disquet informàtic, la cessió intel·lectual i/o el dret d’imatge, la fitxa biogràfica i la
fitxa tècnica respectiva. És important que la fitxa tècnica especifiqui clarament l’índex
del que tracta l’entrevista i millor si deixa constància del moment en què es parla de
cada tema. Aquest aspecte facilita molt la consulta dels que accedeixen a la informació
perquè així van directament al tema que els interessa i no han d’escoltar la cinta
completa o llegir-se la transcripció sencera.
Si les entrevistes formen part d’un treball d’investigació col·lectiu s’hauria de disposar
igualment del projecte d’investigació, de l’equip humà que l’ha portat a terme, dels
criteris per a l’elecció de la mostra d’entrevistats, de la metodologia utilitzada i de la
crítica realitzada a las fonts recollides.
Les fonts orals, per a merèixer ser guardades, han de tenir el rigor científic característic
dels estudis històrics i han de ser creades d’acord amb els criteris i la metodologia
pròpia dels professionals de la història oral. Les cintes, la transcripció de les entrevistes,
els treballs d’investigació, disquets, etc. són classificats, catalogats i guardats a l’arxiu
per a la seva conservació i posterior consulta. Les fonts creades convé deixar-les al
l’arxiu municipal o en aquella entitat cultural que inspiri més confiança. La utilització
de les fonts orals com a metodologia d’investigació és competència dels historiadors
però també els arxivers han d’estar interessats en promoure projectes d’història oral,
formar entrevistadors, guardar les fonts creades o impulsar la recollida de noves per a
omplir llacunes i buits importants de les seves col·leccions. Tots aquests elements donen
a les fonts orals rigor i cientificitat. No podem oblidar que un arxiu és un conjunt de
documents en el qual la informació té una garantia de credibilitat, d’autenticitat i de
rigor en el procés de creació dels documents.
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L’arxiu ha de tenir per escrit la cessió intel·lectual de les persones entrevistades. És
important deixar clar de qui és la propietat del document i si hi ha consentiment o no per
part de l’entrevistat a que sigui utilitzat lliurement pels historiadors. Això, no obstant,
s’ha de fer compatible amb el dret a la intimitat de les persones entrevistades i a les
restriccions a què hagin donat lloc. La Ley de Patrimonio Histórico Español compta
amb una normativa bàsica que regula l’accés als documents i estableix clarament el dret
que existeix a preservar la intimitat de les persones.
El lloc del seu magatzenament ha de ser l’adequat. Les cintes es poden fer malbé pels
pols, per la humitat o per temperatures fora del normal. La temperatura òptima per a la
seva conservació és de 15 graus centígrads i la humitat relativa del cinquanta al seixanta
per cent. Tenir a prop tubs de calefacció o dinamos magnètiques potents les poden
espatllar irremissiblement. S’han de guardar a les posts dels armaris - que han de
romandre tancats- i s’han de col·locar de canto o de forma que s’hi puguin identificar
fàcilment. Per desgràcia hi ha moltes cintes d’història oral perdudes en cases particulars
o en institucions i entitats que no tenen cura de la seva conservació i que resten
inaccessibles al públic. En el moment en què es finalitza una investigació personal o de
grup el més convenient és passar tota la documentació a un arxiu públic. Els
responsables de l’arxiu han de catalogar les entrevistes i classificar-les en funció de
criteris establerts, veure la conveniència de fer duplicats o millorar el seu suport amb
tècniques més modernes i preveure el seu correcte manteniment.
L’arxiu ha de garantir la credibilitat i l’autenticitat dels documents orals arxivats i
facilitar la seva consulta als investigadors. Totes aquestes tasques de promoció, de
classificació, de catalogació i de manteniment suposen despeses especials, aparells i
espais adequats amb cabines insonoritzades i persones dedicades amb coneixements
específics sobre el tema. Els arxius, si volen ser competents en el tema, han de saber
que tot això té un cost inevitable que s’ha de preveure.
És important l’intercanvi d’informació, no solament entre els equips que estan
desenvolupant història oral sinó també entre aquests equips i els arxius disposats a
integrar les fonts orals, i entre aquests i els investigadors. Els arxivers tenen la missió de
conservar-les, catalogar-les i difondre-les. Si una font oral no es diposita en un arxiu
difícilment se li podrà donar a la mateixa un caràcter científic i, a més, no podrà ser
consultada perquè ningú sabrà que existeix.
No obstant, els objectius dels historiadors i dels arxivers són diferents. Una de les
obligacions dels arxivers d’història oral és preocupar-se de la legislació sobre el tema i
facilitar que totes aquelles persones, institucions, entitats, etc. que vulguin guardar la
seva pròpia història tinguin les màximes facilitats per a fer-ho. També pot ser tasca dels
arxivers donar cursos per a formar bons entrevistadors i transcriptors perquè en molts
casos els contracten per a aquestes activitats i, per això mateix, han de procurar que
siguin competents. Tots estan d’acord en què s’ha de tenir molta cura de la transcripció
perquè la majoria dels que consulten fonts orals per a realitzar estudis d’investigació no
van a les cintes gravades sinó a la transcripció. Molts pocs tornen a escoltar les cintes, la
majoria van directament a la transcripció que és el gran servei que fan els arxius
L’accés als documents orals es reserva principalment a investigadors els quals tenen
importants limitacions en quant a reproducció dels documents transcrits. Els documents
orals no es poden reproduir. Les Normes aprovades pel Consell Rector del Museu de
Badalona sobre el tema són summament reveladores del que diem (veure apartat
didàctica).
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A nivell de Catalunya, la Fonoteca Nacional conserva totes les fonts sonores editades a
Catalunya procedents del dipòsit legal des de l’any 1958. L’Arxiu Nacional de
Catalunya i, més en concret, l’Àrea dels Fons d’Imatges, Gràfics i Audiovisuals té la
missió de vetllar per la recuperació, tractament i custòdia dels documents visuals i
sonors en els seus diferents suports i proposar les accions necessàries per a la seva
correcta conservació i difusió. Entre els seus documents sonors es troben els cedits per
l’escriptora Montserrat Roig (quaranta testimonis orals de persones que van viure en
camps de concentració i d’extermini alemanys i diverses entrevistes realitzades), Ramon
Trias Fargas, Carles Riba, Gregorio López Raimundo, Ramon Arrufat i altres. L’Arxiu
Nacional de Catalunya guarda igualment documents sonors procedents de l’Agrupación
Guerra y Exilio amb testimonis de membres d’aquesta associació. Ha acollit també una
gran quantitat de fonts de tipus etnogràfic que, en el seu dia, varen ser recollides pel
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana i el Departament de
Cultura de la Generalitat. (24)
L’Institut Municipal d’Història de Barcelona, en col·laboració amb el Departament
d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, ha creat un Arxiu d’Història
Oral que entre altres fonts guarda la col·lecció sencera de les entrevistes realitzades per
Ronald Fraser sobre la Guerra Civil espanyola; la col·lecció de Tomasa Cuevas i Adela
del Campo amb el testimoni de dones resistents empresonades durant el franquisme; la
col·lecció de Neus Català amb els testimonis de dones deportades a camps d’extermini
de l’Alemanya nazi; la col·lecció de Cristina Borderias sobre “treball i identitat
femenina”; la col·lecció de Sílvia Ventosa sobre “artesanat i industrialització”; la
col·lecció de Joaquim Romaguera sobre “el cinema i l’espectacle català”; la col·lecció
de les “Dones del 36” sobre “la dona i la Guerra Civil espanyola”; i la col·lecció de
Joan Casanovas sobre diversos testimonis de la Guerra Civil entrevistats a partir del seu
treball acadèmic a la Universitat Rovira i Virgili. L’arxiu compta, a més, amb diverses
biografies de ciutadans de Barcelona i testimonis sobre la celebració dels Jocs Olímpics
de Barcelona de 1992.
El Seminari d’Història de la Universitat de Barcelona, sota la direcció de la Dra. Mercè
Vilanova, capdavantera en el camp de les fonts orals a Espanya, ha fet possible la
formació d’historiadors en la metodologia de les fonts orals. Entre ells destaquen
Cristina Borderías, Anna Monjo, Carme Vega, Xavier Moreno, José Fernández. etc. El
Centre d’Història Contemporània de Catalunya i la resta d’universitats catalanes (UAB,
UPF, Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili, Facultat
de Ciències de la Comunicació Blanquerna, ...) han iniciat també centres d’investigació,
grups de treball, cursos, tesines i tesis doctorals guiades per professors especialistes en
fonts orals.
A nivell institucional, tant en l’àmbit públic com privat, tant a nivell local com estatal o
nacional, s’han creat o s’estan creant múltiples arxius de fonts orals. Alguns arxius
locals han treballat amb veritable entusiasme i dedicació amb l’objectiu de crear o
ampliar la seva Secció de Fonts Orals. L’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona, per
exemple, ha millorat significativament en els últims anys la seva col·lecció de fonts
orals amb les 16 biografies de dones realitzades per al treball de La Dona a Badalona.
Cent anys de protagonisme invisible, les 150 històries de vida recollides pels estudiants
de la ciutat en el marc del treball sobre Les Migracions a Badalona durant el segle XX i
els més de 50 testimonis recollits per al treball Àlbum de la Memòria compartida. II
República i Guerra civil a Badalona. L’Arxiu de la Memòria Popular de la Roca del
Vallès, format per memòries personals, memòries de guerra, diaris personals, diaris de
guerra, diaris de viatges, cartes, etc. és també un exemple del que diem. A Sabadell la
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Secció d’Imatge i So conserva testimonis orals de personatges sobre la història local i
ha col·laborat amb la Fundació Cipriano García en el projecte sobre biografies obreres.
La ciutat de Terrassa va inicià l’any 1999, fruit de la col·laboració entre el CEHT i
l’Arxiu Històric Comarcal, un projecte per a la creació d’un arxiu amb fonts orals. La
població de l’Escala té un arxiu de fonts orals especialitzat en història local. Castellar
del Vallés va constituir el 1996 el “Fons sobre la deportació 1939-45” que recull una
col·lecció de testimonis sobre el tema i té en marxa un projecte per a la recollida de
testimonis sobre l’emigració andalusa a Castellar durant els anys cinquanta. El 12 de
febrer de 2002 l’Arxiu de Castellar va organitzar el “Primer Congrés sobre l’exili,
l’internament i la deportació dels republicans espanyols (1939-459)”.
També alguns arxius privats han sumat esforços per tal de reconstruir la història amb
fonts orals. Concretament la Fundació Cipriano García Arxiu Històric de la CONC en el
seu projecte iniciat el 1995 “Projecte Biografies Obreres i Militància Sindical” ha
recollit al voltant de 200 biografies obreres, al mateix temps que diversos treballs i tesis
doctorals realitzades amb fonts orals sobre la militància obrera en el franquisme (Los
trabajadores de ENASA durante el franquismo, de Dora Palomero; La dictadura, los
trabajadores y la ciudad: el movimiento obrero en el Área Metropolitana de Barcelona
(1939-1988) de Sabastián Balfour, etc.). La Fundació Utopia va inicià el 1992, a
instàncies de la professora Maria del Carme García Nieto, un projecte de recollida de
testimonis orals relacionats amb el moviment obrer de la comarca del Baix Llobregat
durant el període 1936-78.
Diverses universitats del País Valencià i Mallorca, museus, arxius, fundacions i grups
de recuperació de la memòria històrica han començat a investigar a partir de les fonts
orals durant els últims anys. Segurament un dels últims grups en aparèixer és el Grup de
Recuperació de la Memòria Històrica de Benassal del segle XX que porta fins ara
recollides cinquanta-dues històries de vida, a més d’altres testimonis escrits, a partir
dels quals pretén reconstruir la història social del poble. El seu treball ha estat publicat
en cinc volums amb el títol Benassal segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat amb
fonts orals. L’Arxiu Municipal de Benassal podrà comptar amb una Secció de Fonts
Orals oberta a noves incorporacions de relats biogràfics i la metodologia utilitzada pot
convertir-se en un punt de referència per a reconstruir la història d’altres pobles rurals
de la província i de l’Estat.
A nivell estatal el Ministerio de Educación y Cultura ha finançat projectes com el que
ha recollit 116 testimonis d’exiliats republicans a Mèxic que es conserven a l’Arxiu
General de la Guerra Civil Espanyola, a Salamanca. Les referències es poden consultar
a les “Guías de Fuentes Documentales de Archivos” del MEC:
(www.mcu.es/bases/spa/cida/CIDA.html). Durant els últims anys el MEC, mitjançant la
Dirección de Archivos Estatales, ha col·laborat en el “Primer encuentro de historia y
fuentes orales”, celebrat a Madrid l’any 1988, on es van posar els fonaments de les
posteriors “Jornadas de Ávila” que s’han organitzat de forma periòdica fins al 2000. A
partir de 2003 tenen periodicitat trianual i són organitzades pel Seminario de Fuentes
Orales de la Universidad Complutense de Madrid. També es pot trobar informació
relativa a arxius amb fonts orals al directori “Censo-Guía de Archivos Iberoamericanos”
del MEC: (www.mcu.es/bases/spa/carc/CARC.html), a les bases de dades Teseo que
recull tesis doctorals presentades en universitats espanyoles (Página web:
www.mec.es/teseo), a la base de dades DATRI de la Comisión Internacional de Ciencia
y tecnología (Pàgina web: bdcsic.csic.es:8080/basisbwdocs_datr/datrie.hatml) i a la
base de dades Redial-Tesis que compta amb tesis doctorals sobre Amèrica Llatina
presentades a universitats europees (pci204.cindoc.csic.es/htdocs/cindoc/tesis.htm).
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Índex de la proposta didàctica de primer curs d’ESO
- Introducció.
- Fitxes per a la reflexió:
Fitxa núm. 1: Concepte d’història, de fonts històriques i de fonts orals.
Fitxa núm. 2: Quadre conceptual sobre fonts històriques i història oral.
Fitxa núm. 3: Elements que intervenen en la font oral.
Activitat bàsica. Autobiografia. Reconstruir la pròpia vida.
I.- Descripció i desenvolupament de l’activitat.
II.- Proposta d’eix temàtic i de qüestions a preguntar a familiars i a un mateix.
- Fitxes de suport:
Fitxa núm. 4: Model d’arbre genealògic.
Fitxa núm. 5: Normes per a datar documents.
Fitxa núm. 6: Normes per a la transcripció de l’entrevista.
III.- Cerca d’informació, eines de treball i temporalització.
IV.- Criteris a tenir en compte en l’avaluació.
Activitats complementàries:
I.- Entrevista a un testimoni a l’aula..
II.- Entrevista a un company o companya del mateix curs.
III.- Reconstruir en un mural la història de la humanitat.
IV.- Comparar les condicions de vida de dues persones de diferents generacions.
V.- Visitar el poblat ibèric d’en Boscà i la ciutat romana de Baetulo.
VI.- Lectura i comentari de textos extrets d’històries de vida de treballs realitzats
fonts orals o d’autobiografies ja publicades. (* Annex núm. 1)
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Introducció
L’aprenentatge de la història a partir de fonts orals s’ha de realitzar de manera
progressiva i adaptada al vostre nivell de maduresa. Creiem que els alumnes de primer
ESO teniu aptituds suficients per “introduir-vos” en la història oral a partir de la
comprensió del que és la història i del que són les fonts històriques, d’activitats
senzilles de recerca realitzades individualment i en grup. Us heu d’acostumar des d’un
principi a treballar amb diferents tipus de fonts i valorar la importància de les fonts
primàries. Objectiu fonamental de primer d’ESO és aconseguir una primera
experiència de treball amb fonts històriques primàries, entre elles les fonts orals.
L’activitat proposada consisteix en reconstruir la història de la vostra vida i de l’àmbit
familiar més proper a partir d’entrevistes gravades als vostres pares i familiars, de la
recollida d’objectes, de fotografies, de vídeos i altres documents escrits (nòmines,
cartes, diaris personals, etc.).
En els cursos posteriors us proposarem, en el seu moment, l’aprofundiment en el
concepte d’història oral i la realització d’una o vàries entrevistes fetes amb rigor i
seguint les passes pròpies de la metodologia de les fonts orals. En l’etapa de Batxillerat,
especialment, haureu de saber utilitzar les entrevistes realitzades com a fonts
històriques bàsiques per l’elaboració del treball de recerca o com a complement dels
estudis que fareu sobre el segle XX. Determinades assignatures, especialment les
ciències socials, són plenes de temes susceptibles de ser abordats a partir de les fonts
orals. Lògicament, si els alumnes comenceu a practicar la tècnica de l’entrevista oral
durant el primer curs d’ESO i aprofundiu en ella durant el segon, tercer i quart curs, en
arribar a Batxillerat tindreu acumulada una experiència sobre el tema que us permetrà
ser més ambiciosos en la seva aplicació.
Qualsevol investigació històrica convé emmarcar-la sempre dins d’una reflexió més
àmplia sobre el significat i les finalitats de la història, els tipus de fonts existents,
l’objectivitat de les fonts, etc. Els alumnes de primer d’ESO teniu dificultats lògiques a
l’hora de comprendre la noció de temps històric i d’espai perquè el vostre pensament
abstracte encara no està del tot desenvolupat. Per això mateix aquest primer exercici
proposat consistent en recuperar la pròpia història personal pot ser una manera simple i
senzilla d’introduir-vos a la història. Posteriorment o bé a continuació, per similitud o
analogia, haureu de saber retrocedir fins als orígens de la humanitat en un intent de
reconstruir-la en la seva globalitat seguint les etapes clàssiques que són objecte d’estudi
en la resta de cursos de l’ESO.
Tots plegats convé reflexionar sobre el concepte d’història i sobre com aquesta es
reconstrueix a partir d’una gran varietat de fonts, totes elles complementàries. Per tant
haureu de saber què són les fonts històriques i valorar, sobretot, les primàries perquè
són les que us acosten més directament al tema que voleu estudiar. Això ho descobrireu
a partir de la recerca concreta que portareu a terme i no tant per teories i definicions
abstractes. Aprendreu igualment a conjugar amb naturalitat l’eix cronològic amb el
temàtic i a elaborar qüestionaris per entrevistar, de forma que la resposta a les preguntes
formulades us acosti al coneixement del tema que estudieu.
A més de l’activitat bàsica a realitzar també se’n proposen altres de complementàries,
d’ampliació i d’aprofundiment, que podeu portar a terme lliurement de forma
individual o en grup. Les fitxes que adjuntem pretenen ajudar a la reflexió teòrica
257

inicial i donar-vos eines per facilitar la realització dels exercicis proposats.
Si, tal com hem dit, les fonts orals han de ser una metodologia que practicareu a
classe en els diferents cursos de secundària i Batxillerat us aconsello que cadascú vegi
el moment oportú per comprar un aparell de gravació. Disposar d’aquest mitjà tècnic a
nivell personal us donarà una gran independència a l’hora de fer qualsevol entrevista i
transcriure-la i contribuireu a què la pràctica de les fonts orals a l’aula no tingui les
dificultats derivades de la manca de gravadores.
Que l’experiència amb fonts orals us sigui gratificant i engrescadora.
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Fitxes per a la reflexió
Fitxa núm. 1: Concepte d’Història, de fonts històriques i de font oral.

1.- Què és la història?
- La història és l’estudi de totes les persones, homes i dones, vivint en societat a
través del temps. La història, sempre centrada en la persona humana, pretén ser
integradora, és a dir, vol posar en relació totes les variables que afecten la vida de la
gent: economia, població, classes socials, política, mentalitats, vida ordinària, etc.
- La història és eminentment social perquè les persones viuen sempre en societat.
La investigació històrica analitza les causes i les conseqüències del que passa,
estudia els esdeveniments puntuals però també les estructures socials i els fets de
llarga durada, investiga les persones concretes però també les col·lectivitats, els
esdeveniments significats però també els de la vida ordinària, les personalitats
importants però també la gent anònima i els pobles i col·lectius marginats.
- La història té una funció humanitzadora molt important. Ens acosta al passat, a
les lluites i els esforços que els homes i les dones han realitzat per emancipar-se i
ser més feliços. Ens empeny a esbrinar les causes de la pobresa, de la desigualtat,
de l’atur, de les migracions, de les guerres, de la degradació de la natura, del racisme
i a donar resposta als problemes actuals del món. Ens fa valorar la unitat, la
igualtat, la pau, la justícia, el progrés, la cultura democràtica, els avenços grans i
petits. Ens ensenya a ser agraïts amb les aportacions i sacrifici dels nostres
avantpassats. Ens dóna consciència de les nostres arrels com a poble i ens estimula a
seguir treballant per millorar el futur.

2.- Què són les fonts històriques?
- S’anomenen fonts històriques els vestigis, restes o testimonis deixats per les
societats humanes a través del temps. Les fonts històriques són la matèria primera
amb què l’historiador reconstrueix la història; són com un mirall en el qual es
reflecteix el passat.
- Poden ser de diferents tipus: escrites, iconogràfiques, monumentals, orals...;
primàries, secundàries, etc. L’historiador les ha d’analitzar, valorar, interrogar i
interpretar a partir de la seva investigació històrica perquè la imatge que deixen no
és del tot nítida.

3.- Què són les fonts orals?
- Entenem per fonts orals les fonts sonores (entrevistes, cançons, discursos,
declaracions, etc. enregistrades en suport d’àudio o vídeo) que recullen la versió
única i inèdita d’alguns protagonistes dels fets històrics que s’estudien en
relació amb un projecte de recerca. El "document sonor" per a convertir-se en
sentit estricte en una "font oral" necessita estar emmarcat dintre d'un projecte
d'investigació, la qual cosa implica seguir el procés propi de la ciència històrica.
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Fitxa núm. 2: Quadre conceptual sobre fonts històriques i història oral

Són qualsevol tipus de document, testimoni o vestigi deixat per
Fonts històriques les societats humanes que ens transmeten coneixements sobre el
passat.

Fonts primàries

Són aquelles fonts que no han sofert cap tipus d’elaboració ni
de manipulació i ens acosten millor i més directament al tema
que estudiem.

Fonts sonores

Són gravacions que recullen testimonis, cançons, discursos,
conversacions, reunions, etc. però que no tenen un plantejament
teòric ni estan emmarcades en un projecte d’investigació.

Fonts orals

Són fonts sonores, és a dir, gravacions que recullen la versió
única i inèdita de protagonistes de fets històrics que es pretenen
estudiar en el marc d’un projecte d’investigació.

Història Oral

Quan el mètode d’ investigació es basa predominantment en
fonts orals.

Fitxa núm. 3: Elements que intervenen en la font oral.

- La font oral, per tant, no és la veu espontània i lliure de la gent que diu el que vol i
res més. És quelcom més complex. En el procés de la seva elaboració intervenen:
1.- L'investigador (historiador, sociòleg, antropòleg, geògraf, etc.).
2.- La persona entrevistada.
3.- Una interacció curta però intensa entre l'entrevistador i l'entrevistat que
a moment més important la gravació de l’entrevista.

té com

4.- Un projecte de recerca.
- Alguns historiadors acusen les fonts orals de ser massa subjectives, trivials i poc
científiques però, de fet, si s'utilitzen amb rigor, tenen la mateixa validesa que
qualsevol altra font i les mateixes dificultats pel que fa a subjectivitat, parcialitat i
interpretació.
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Activitat bàsica: Autobiografia. Reconstruir la pròpia vida
I.- Descripció i desenvolupament de l’activitat
Es tracta de reconstruir la pròpia vida, és a dir, de fer una autobiografia, seguint les
passes següents:
1.- Cada u de vosaltres heu de concretar els temes centrals en els quals s’ha
fonamentat la vostra vida: arrels familiars, naixement, infantesa, primera escolarització,
barri on viviu, amics, l’institut, etc. Amb l’aportació de tots s’elabora a classe un eix
temàtic consensuat, però obert a adaptacions personals. (Treball individual i de gran
grup).
2.- Prepareu per a cada tema un qüestionari per entrevistar els vostres pares, familiars
i amics per tal de cercar informació sobre la vostra vida. Tant l’eix temàtic com les
preguntes són merament indicatives i poden ser modificades per vosaltres en funció de
la situació de cadascú. (Petit grup).
3.- A partir dels objectes que guardeu a casa, dels àlbums dels vostres pares o dels avis,
de l’expedient de l’institut, de l’arxiu parroquial, dels vostres documents personals,
etc. recopileu fonts històriques escrites, gràfiques i materials amb les quals il·lustrar la
vostra vida. No oblideu de datar correctament els documents obtinguts seguint les
indicacions de la fitxa núm. 5. (Treball individual a realitzar fora de l’aula ajudats pels
membres de la família).
4.- Elaboreu igualment un qüestionari per fer-vos una autobiografia i enregistreu-vos-hi
en la descripció dels vostres records. (Treball individual).
5.- Transcripció de les entrevistes gravades, seguint les orientacions de la fitxa núm. 6.
(Treball individual).
6.- Realitzeu una valoració personal de les fonts recollides: quantitat i tipus de fonts,
comprovar si manquen fonts per a aspectes i èpoques determinades, si són fiables o no,
etc. (Treball individual).
7.- Amb tota la informació recollida redacteu finalment la vostra autobiografia. (Treball
individual).
8.- Llegiu i comenteu a classe les autobiografies realitzades. (Gran grup).
9.- Presenteu a classe les fonts orals, les escrites, les gràfiques i els objectes aportats i
dialogueu sobre la seva fiabilitat, originalitat i el tipus d’informació que aporten. (Gran
grup).
10.- Confeccioneu un mural amb les fotografies i els documents més significats i
prepareu una exposició amb els objectes recollits. Podeu convidar a altres cursos de
l’institut a que la vegin. (Petit grup).
11.- Reflexioneu sobre la qüestió de l’arxiu, la conservació adient dels documents
familiars i el seu aprofitament per la comunitat. (Gran grup).
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II.- Proposta d’eix temàtic i de qüestions a preguntar a familiars i a un mateix
1.- Reconstruir l’arbre genealògic de la família.
Es tracta de preguntar als vostres pares i avis el nom i cognoms dels seus avantpassats
i el tipus de parentesc. Cal omplir les caselles fins arribar com a mínim als que van
viure al segle XX. Si podeu completar l’arbre genealògic amb la fotografia de cadascú
d’ells, millor. En la fitxa núm. 4 teniu un model d’arbre genealògic per emplenar.
2.- Identificar o descriure avis, pares i a si mateix.
Preguntar sobre la data i lloc de naixement, les característiques del poble d’origen en
cas que hagin nascut fora, la professió i la ideologia dels pares, avis, etc. Completar les
dades personals: nom, data i lloc de naixement, adreça familiar, curs que s’estudia, etc.
3.- El naixement.
Preguntar sobre com va transcórrer el període de l’embaràs, els sentiments que tenien
com a pares que esperaven un nen, si van haver dificultats en el part, on va tenir lloc,
si el pare va estar present, la reacció dels germans i parents, els primers aliments a més
de la llet materna, si ploràveu molt o dormíeu plàcidament per les nits, els primers
vestits, les primeres joguines, com era el vostre bressol i l’habitació, etc.
4.- Les primeres passes i les primeres paraules.
Preguntar en quin moment vau començar a caminar, si vau tenir moltes caigudes, si
us va costar molt controlar el pipí i la caca, quines van ser les primeres paraules i en
quin moment, si guarden les vostres primeres ratlles escrites o dibuixos, la celebració
del primer aniversari, etc.
5.- La guarderia i/o preescolar.
Preguntar com es deia la guarderia o el preescolar on vau anar de petits, si vau plorar els
primers dies, el nom dels primers o primeres mestres, el nom dels primers companys i
companyes, les joguines que teníeu, les activitats que fèieu, els records propis sobre
aquest aspecte,...
6.- L’alimentació i el vestit.
Preguntar sobre quins eren els plats que menjàveu més sovint i quins eren els que més
us agradaven, si era una alimentació equilibrada, com vestíeu, on compraven els
vestits, si vosaltres participàveu en l’elecció, si algun vestit el feia la mare o l’àvia, ...
7.- L’escola primària. Els mestres i els companys.
Preguntar com es deia l’escola primària on vau anar, com era l’aula de classe, quines
activitats fèieu, si us va costar aprendre a llegir i escriure amb correcció, quins mestres
vau tenir, quines festes fèieu durant el curs, si sortíeu d’excursió i on, si fèieu treballs
manuals, a què jugàveu a l’hora del pati, quins amics teníeu, quins van ser els primers
contes que vau aprendre, com eren els llibres que estudiàveu, quines assignatures us
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agradaven més, si anàveu a la biblioteca,...
8.- Els jocs. Els amics.
Preguntar sobre les joguines que teníeu, si eren manuals o electròniques, quina d’elles
us va fer més il·lusió, amb qui jugàveu, si fèieu algun tipus d’esport, si vèieu molt la
televisió i quins programes, quin tipus de música us agradava, les primeres cançons,
què fèieu els dies lectius al sortir de l’escola, què fèieu els diumenges, on anàveu amb
els amics, el nom dels vostres millors amics, com recordeu la celebració del vostre desè
aniversari.
9.- L’entrada a l’ESO.
Preguntar sobre quins canvis més importants vau experimentar a l’entrada a l’institut,
com es deien els nous professors, com era la relació amb els nous companys, si
completàveu el treball a classe amb altres activitats educatives a casa, si anàveu a la
biblioteca, si us ajuntàveu amb els companys fora de classe per estudiar, si participàveu
en grups de voluntariat, si teníeu sensació de major maduresa i responsabilitat, etc.
10.- Vida familiar.
Preguntar sobre com era la vostra relació amb els altres membres de la família: pare,
mare, germans, avis,... Si col·laboràveu en les tasques domèstiques, si éreu consultats
en les decisions que es prenien a nivell familiar, si us sentíeu estimats, si els pares
s’interessaven pel vostre rendiment escolar, si rebíeu alguna paga setmanal, si donàveu
disgustos a la família, etc.
11- Records dels esdeveniments més importants d’aquests primers anys.
Preguntar sobre la Primera Comunió, malalties tingudes, el naixement d’un germanet o
germaneta, la mort d’un familiar, la conquesta d’un trofeu esportiu, el creixement
personal, descobriments significats, etc. (*) Aquest apartat s’hauria de contestar a partir
principalment dels vostres records personals. La pròpia experiència és una font històrica
per completar la informació dels vostres últims anys.
12.- Com et veus de gran? (estudis, professió, etc.)
Es tracta d’una reflexió sobre vosaltres mateixos per tal que comenceu a pensar en la
concreció de la vostra vocació d’acord amb les pròpies qualitats i afeccions. Tots
sabem que encara és prematura cap concreció al respecte, però sí creiem vàlid i positiu
el fet de començar a pensar sobre el tema. Us obliga a reflexionar sobre vosaltres
mateixos, sobre com planifiqueu el futur i això ajuda a madurar. (*) Aquesta última
pregunta està feta per ajudar a clarificar el concepte d’història. La història sempre
estudia el passat. Sobre l’immediat present i el futur podem reflexionar però no fer
història, fem simplement prospectiva. No obstant també la història està en relació amb
el futur i és bo que aneu pensant en ell. Pot ser aquest un tema interessant de debat.
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Fitxa núm. 4: Model d’arbre genealògic.
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Fitxa núm. 5: Normes per a datar fonts històriques.

Normes per a datar les fonts històriques
Les persones entrevistades, i també altres, ens poden aportar documentació escrita,
fotografies i alguna pel·lícula amateur, que contribuiran a documentar el període que ens
proposem estudiar. Es tracta de recollir tota aquesta documentació perquè ens il·lustri i
ens ajudi a completar la investigació sobre la història del segle XX a Badalona. Pel que
fa referència a documents escrits s’han de recollir principalment cartes, revistes,
programes de festes o actes, fulls volants, etc. Sobre fotografies o filmacions
seleccionarem els temes següents: festes (Festa Major, processons, festes de carrer o de
barri, Sant Antoni, Reis, etc.), celebracions (bateigs, casaments, Nadal, etc.), carrers,
edificis (interiors i exteriors), el món del treball (fàbriques, camp, pesca, comerç,
bòbiles, etc.), el transport, l’esport, el temps de lleure, persones individuals o en grup
(famílies, escolars, treballadors, etc.) i activitats polítiques, sindicals o reivindicatives.
Dades bàsiques per a la recollida de fonts escrites
Nom i cognoms de la persona que ens deixa la documentació:
Direcció:
Telèfon:
Dades bàsiques d’una fotografia
Nom i cognoms de la persona que ens deixa la imatge:
Direcció:
Telèfon:
Nom i cognom dels personatges fotografiats (identificant els grups de la forma següent: de
dreta a esquerra i de dalt a sota o bé adjuntant un dibuix esquemàtic). Si és possible també
s’anotaran altres dades sobre els personatges, per exemple si són o no emigrants, la
professió, si formen part d’alguna entitat veïnal, sindical, política, etc.
Lloc i data de la imatge:
Fotògraf:
Dades bàsiques d’una pel·lícula
Nom i cognoms de la persona que ens deixa la filmació:
Direcció:
Telèfon:
Nom i cognoms dels personatges filmats. Si és possible, també s’han d’anotar altres dades
sobre els personatges, per exemple si són o no emigrants, la professió, si formen part
d’alguna entitat veïnal, sindical o política, etc. y una breu descripció de l’acció que mostra
el film.
Lloc o llocs que apareixen filmats:
Data de la filmació:
Nom i cognoms de la persona que va realitzà la filmació:
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Fitxa núm. 6: Normes per a la transcripció d’una entrevista.

1.- Al títol poseu el nom i cognoms de la persona entrevistada i seguidament l’any de
naixement (o d’edat) i el lloc on viu. Aquestes dades us seran molt útils per ordenar després
les entrevistes. Exemple: Entrevista realitzada a Josefina Garrigós Gascon, 1947. Badalona.
2.- A continuació heu d’escriure el nom i cognom de l’entrevistador-transcriptor i la data
de l’entrevista. Exemple: Entrevista realitzada i transcrita per Lot Tortajada Garrigós, 1-22007.
3.- Abans de cada pregunta o resposta heu d’escriure el nom de qui pregunta o respon,
separats sempre per un punt i apart. Exemple:
Lot: Com era el poble on vas néixer?
Josefina: El meu poble és Benassal, té aproximadament uns 1.400 habitants i els seus
habitants es dediquen majoritàriament a l’agricultura...
4.- Les frases s’han de separar amb punts. Quan la persona entrevistada canvia de tema,
podeu fer servir el punt i apart. Recordeu que després de punt sempre va majúscula.
5.- Podeu transcriure literalment el que sentiu o bé fer un resum. En aquest últim cas heu
d’especificar aquesta forma de transcripció. Sempre, la millor, és la literal.
6.- Si voleu assenyalar altres qüestions que no siguin les paraules dites però que considereu
importants per a la interpretació posterior de l’entrevista, podeu fer servir els parèntesis.
Dins, podeu explicar aspectes com si riu, si plora, si fa gestos, si s’emociona, si es queda
en silenci, si dubta, si respira profundament, si li costa recordar, etc. Exemple: El meu pare
va tenir una mala època en el treball i li van deixar diners per redreçar-lo i no li van exigir
cap escrit signat (s’emociona i està a punt de plorar al pensar que era perquè tenia fama de
persona honrada)...
7.- Quan teniu dubtes sobre el que ha dit la persona entrevistada o no enteneu bé una frase,
podeu escriure el que heu entès però a continuació poseu una interrogació dintre els
parèntesis (?).
8.- Recordeu la funció dels signes de puntuació: el punt l’utilitzem per marcar una pausa
llarga o el final d’una frase. La coma quan hi ha una pausa breu. Els punts suspensius quan
la persona no acaba el que està dient. La interrogació quan s’acaba una pregunta.
L’admiració quan es transcriu expressions que s’han dit cridant o amb entonació forta. Tots
aquests signes ens serveixen per reflectir el ritme de l’entrevista i ajuden a ordenar i a
comprendre millor el que diu la persona entrevistada.
9.- Si detecteu alguna equivocació clara en allò que us està dient, podeu aclarir-ho en nota
apart.
10.- Si algun testimoni prefereix que no surti el seu nom, d’acord amb ell o ella, podeu
utilitzar un seudònim o bé posar solament les inicials.
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III.- Cerca d’informació, eines de treball i temporalització
a) La informació sol·licitada la podeu trobar a partir de:
- Recollir documents gràfics, escrits, audiovisuals, objectes de la vida quotidiana.
Documents oficials (cartilla de sanitat, certificat de naixement, llibre vacunes, llibreta de
notes escolars,...), vestits, joguines, fotografies, vídeos, trofeus, quaderns d’escola,
cartes, correus electrònics, dibuixos, murals, etc.
- Realitzar entrevistes gravades als pares, familiars, veïns, amics, professors,... Heu
d’entrevistar les persones que millor puguin informar sobre la vostra infantesa.
- Gravar i escriure els propis records personals.
- Llegir llibres que donin informació història del període que estudieu. Què estava
passant en el món durant aquests anys de la vostra infantesa?
b) Les eines de treball que us faran falta per portar a terme aquestes activitats són la
gravadora o la càmera (en el cas que vulgueu conservar també la imatge), cintes verges
de qualitat, disquets o CDs, ordinador, carpetes per guardar de forma adient els
documents, caixes per dipositar els objectes aconseguits, fulls, llapis, bolígraf, ...
c) L’activitat bàsica programada s’ha de poder realitzar en el termini de dues setmanes
lectives. És a dir, disposareu de sis sessions de classe per realitzar les activitats
individuals (algunes d’elles les heu de fer fora de l’aula com l’entrevista, la transcripció,
etc.) i col·lectives. Si el nombre d’alumnes de la classe és molt elevat, el comentari i
posada en comú de les biografies a classe pot fer variar en alguna sessió més el període
assenyalat i, lògicament, si decidiu també fer alguna de les activitats complementàries,
el treball es pot perllongar fàcilment una setmana més. El moment més adient per
introduir aquesta activitat és a l’inici de l’estudi dels temes d’història, després d’acabar
el temari de geografia, aproximadament a meitat de curs.
IV.- Criteris a tenir en compte en l’avaluació
- L’esforç que heu posat al llarg del procés.
- La quantitat i qualitat de fonts aportades.
- L’entrevista realitzada i la transcripció.
- La redacció i presentació del treball.
- El nivell de raonament mostrat en les sessions de gran grup.
- La capacitat de treballar en grup.
- La qualitat dels murals i de l’exposició.
- L’assimilació de conceptes com: història, fonts històriques, fonts orals, fonts
primàries, temps històric, arbre genealògic,...
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Activitats complementàries d’ampliació
I.- Activitat a realitzar en grup: entrevista a un testimoni a l’aula
L’activitat consisteix en convidar un testimoni a l‘aula i fer-li entre tots una entrevista.
Les passes a seguir són les següents:
1.- El grup classe s’ha de posar d’acord amb el format de l’entrevista, és a dir, si
l‘entrevista es fa exclusivament sobre un tema determinat o en forma d‘història de vida.
En el cas d’escollir la primera opció heu de concretar el tema. (Gran grup).
2.- Us heu de posar d’acord igualment en la persona a entrevistar. Per escollir-la és
convenient que aporteu noms de persones conegudes (familiars, parents, veïns, etc.)
disposats a venir a classe i prestar-se a l’activitat. Tots plegats, després d‘escoltar les
característiques dels possibles candidats, decidiu qui entrevistar. (Gran grup).
3.- Cada petit grup elegeix un portaveu i, sota la seva moderació, redacteu possibles
preguntes per al qüestionari. Decidiu igualment si cada persona del grup formularà una
pregunta o bé serà el vostre portaveu qui les farà totes. (Petit grup).
4.- En gran grup es llegeixen les preguntes que s‘han preparat i entre tots s‘avaluen i
s‘escullen les més rellevants, les més adients o les millors formulades. A continuació
s‘ordenen seguint un ordre lògic d‘exploració i cronològic. (Gran grup).
5.- Tots plegats dialogueu sobre la conveniència d’enregistrar-la en cassette o en vídeo,
o bé en els dos mitjans. Si decidiu enregistrar-la en vídeo heu de cercar el suport d‘una
persona entesa en el tema per tal d‘assegurar la qualitat de la gravació. (Gran grup).
6.- En petit grup assageu amb la gravadora per tal de comprovar que les preguntes
siguin entenedores i la gravació de qualitat. Cada grup deixa preparat el cassette amb
el qual s’ha entrenat per al dia de l’entrevista. (Petit grup).
7.- Realització de l’entrevista. (Gran grup).
8.- Després de l’entrevista cada grup es reuneix per analitzar i sintetitzar la informació
recollida i fer un resum del seu contingut. (Petit grup)
9.- Sobre el contingut de l’entrevista us podeu plantejar diverses activitats en petit grup:
realitzar un índex amb els temes tractats, extreure i escriure literalment les frases més
significatives, elaborar un eix cronològic amb els fets més destacats de la vida de
l’entrevistat, descriure els trets més importants de la seva personalitat, investigar sobre
algun fet històric esmenat per l’entrevistat, descriure les condicions de vida de
l’entrevistat en la seva infantesa i comparar-les amb les que viviu actualment vosaltres,
cercar imatges adients per il·lustrar la seva vida o bé el tema tractat, etc. (Petit grup).
10.- Sobre l’entrevista com a mètode per a reconstruir la història caldrà fer avaluació
de l’experiència realitzada i comprovar si les preguntes han estat o no ben formulades,
si l’entrevistat es centrava o no en la pregunta que se li feia, si tenia o no bona
memòria, si donava la impressió de ser o no sincer, etc. (Gran grup).
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II.- Activitat a realitzar en grup: entrevista a un company o companya de classe
Es tracta que alguns alumnes de la classe s’ofereixen com a voluntaris per a què els
companys reconstrueixin la seva biografia. Les passes a seguir són les següents:
1.- Oferiment personal o selecció de l’alumne a entrevistar. Cal que reflexioneu
prèviament sobre la reivindicació que la història oral fa de la importància de les
històries de vida de la gent corrent. Raonar perquè totes les vides són importants,
singulars i valuoses.
2.- Determinar els temes centrals sobre els quals ha de ser preguntat: el naixement, els
seus interessos personals i escolars, les dificultats en l’aprenentatge, el rendiment
escolar, els amics, les seves afeccions, les seves perspectives professionals, etc.
3.- Cada petit grup s’encarrega d’elaborar les preguntes en relació a un sol tema i
queda encarregat de formular-les en el moment de l’entrevista
4.- Realització i gravació de l’entrevista a classe.
5.- L’alumne entrevistat escolta posteriorment l’entrevista gravada en solitari, valora el
paper dels entrevistadors i completa la seva biografia afegint aspectes oblidats o
corregint aquells que ha “maquillat” en l’entrevista pública.
6.- Finalment exposa a classe les seves conclusions en un clima de diàleg.
III.- Activitat a realitzar en grup: reconstruir en un mural la història de la
humanitat
De la mateixa manera que heu reconstruït la vostra vida i l’heu plasmada en unes
etapes ben concretes, també podeu reconstruir en un mural la història de la humanitat a
partir de dibuixos i/o fotografies acompanyades d’un breu resum escrit, seguint les
etapes que s’assenyalen a continuació. L’exercici es podria complementar amb la
construcció d’un eix cronològic que contemplés dites etapes i que us facilités la
comprensió dels següents conceptes: dècada, centúria, segle, mil·leni, “edat” o “etapa”,
història, prehistòria, etc.
Etapes proposades:
1.- Els obrers industrials del segle XIX i XX.
2.- Els pagesos del segle XVIII.
3.- L’edat medieval.
4.- Els pobles bàrbars.
5.- Els grecs.
6.- Els ibers.
7.- El Neolític: descobriment de l’agricultura.
8.- El Paleolític: època preagrària.
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IV.- Activitat individual: comparar les condicions de vida de dues persones de
diferents generacions
Les mateixes preguntes del qüestionari utilitzat en l’exercici bàsic les podeu fer a un
dels vostres pares o avis. L’objectiu seria comparar les condicions de vida de la
infantesa de dues generacions diferents i treure conclusions. Aquest exercici us acostarà
a com era la vida quotidiana durant la primera meitat del segle XX i us ensenyarà a
valorar les millores que s’han produït en les condicions materials de vida i també en els
drets individuals i socials que en l’actualitat tots vosaltres gaudiu.
V.- Activitat grup: visitar el poblat ibèric d’en Boscà i la ciutat romana de Baetulo.
VI.- Activitat individual: Lectura i comentari de textos extrets d’històries de vida de
treballs realitzats amb fonts orals o d’autobiografies ja publicades. (*Annex núm. 1).
Tornar a l’índex general
1

Tornar a l’Índex de l’Annex C
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Proposta didàctica per a segon curs d’ESO
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Índex de la proposta didàctica per a segon curs d’ESO
Activitat bàsica: Història de la meva ciutat
I.- Descripció i desenvolupament de l’activitat.
II.- Proposta de qüestionari.
III.- Temporalització i criteris d’avaluació.
Activitats complementàries
I.- Visionar i comentar documentals històrics elaborats a partir de fonts orals.
II.- Comentar mapes i plànols sobre l’evolució urbanística de la ciutat.
III.- Reconstruir la història d’alguna entitat propera de la qual es forma part.
IV.- Confeccionar un dossier sobre la història de Badalona a partir de pàgines web.
V.- Visitar el nucli medieval, l’eixample i la primera zona industrial de Badalona.
VI.- Llegir i comentar a classe fragments de testimonis ja transcrits i publicats sobre
les transformacions de la ciutat de Badalona en els anys 60. (*Annex núm. 2)
VII.- Reconstruir la història de la pròpia família.
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Activitat bàsica: Història de la meva ciutat
I.- Descripció i desenvolupament de l’activitat.
L’estudi de l’època medieval dins del currículum de segon d’ESO pot ser una bona
ocasió per aprofundir en el coneixement de la història de la vostra ciutat de Badalona i
veure com aquesta ha evolucionat al llarg de les diferents èpoques. Són molts els
mitjans que teniu al vostre abast per aconseguir-ho:
1.- Realitzar un itinerari per les nombroses restes històriques i monumentals de l’època
medieval i contemporània que existeixen a la ciutat: el nucli medieval de Dalt de la
Vila, la zona de la primera industrialització (primeres fàbriques, ferrocarril i eixample
de la ciutat), els barris perifèrics obrers i la nova centralitat creada al voltant del port,
el Palau Olímpic, la Ciutat del Bàsquet i la Ciutat de la Música. La transformació de la
Badalona actual ha estat fruit de la revolució industrial del segle XIX i també de les tres
onades migratòries del segle XX (la de principi de segle, la dels anys 60 i l’actual) que
l’han canviada profundament. El crèdit de síntesi que porta per nom “Conèixer
Badalona” és, sens dubte, un bon reforç en aquest sentit. (Gran grup).
2.- Durant l’itinerari, a més d’escoltar les explicacions del professor o del monitor,
podeu fer fotografies dels indrets més significats de la ciutat i també preguntar als veïns
amb els quals us trobeu sobre aspectes que mereixen el vostre interès. Una vegada a
classe, amb la informació aconseguida, heu de redactar els peus de les fotos per tal de
confeccionar un mural col·lectiu. (Petit grup).
3.- Convidar a l’aula persones relacionades amb ensenyament i el món cultural de la
ciutat que són portadors d’informació sobre la història de Badalona: responsables del
Museu, professors d’història, polítics i regidors, responsables de Centres Cívics i
d’Associacions de Veïns, autors de llibres sobre Badalona, familiars, veïns, etc. El
Centre de Recursos Pedagògics de Badalona disposa d’una relació de persones que
aniran al vostre institut en cas que ho sol·liciteu. Els testimonis els ha de sol·licitar el
vostre professor al Centre de Recursos Pedagògics de Badalona, que és qui coordina la
gent disposada a visitar els instituts.
4.- Prèviament heu d’elaborar les preguntes per a l’entrevista. A continuació presentem
una proposta de qüestionari que podeu esmenar o canviar segons el vostre criteri.
(Gran grup).
5.- Heu de gravar la sessió i transcriure la cinta. Cada petit grup queda encarregat de
transcriure una de les cinc temàtiques sobre les que s’ha fet la investigació. (Petit grup).
6.- Posteriorment a classe poseu en comú la informació extreta i feu una valoració de
la sessió celebrada. (Gran grup)
Per a la present activitat us recomano repassar les fitxes 1, 2, 5 i 6 de primer curs
d’ESO.
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II.- Proposta de qüestionari
Proposta de qüestionari a esmenar o completar pels alumnes:
1.- Ibers: Com s’escrivia Badalona en iber? On vivien? En quina època? Quants n’eren?
Com eren els seus poblats? Quines activitats econòmiques realitzaven? Què ens ha
quedat de la seva cultura?
2.- Romans: Quan i qui fa fundar la Baetulo romana? On estava situada? Quina missió
tenia? Com estava ordenada urbanísticament? Quines activitats econòmiques tenien dins
de la ciutat emmurallada? Quines en les viles escampades pel seu entorn? Quins
costums predominaven en el vestir, alimentació, jocs, cultura, religiositat i temps de
lleure? Quines classes socials predominaven? Quan i perquè decau la ciutat?.
3.- Època medieval: En quins anys aproximadament es construeix la ciutat medieval?
Què podríem trobar en el seu subsòl? A quins senyors feudals va pertànyer? Com era la
seva estructura urbanística? Quantes sortides tenia la ciutat? Qui vivia en el carrer La
Costa? Quina funció tenia la Plaça de la Constitució i quines activitats es
desenvolupaven en ella? Quantes persones vivien aproximadament? Com elegien els
alcaldes i els responsables municipals? Com eren els nous carrers de l’ampliació de la
ciutat en l’època gòtica? Què és la “Sagrera”? Quines activitats econòmiques tenien
atenent el nom d’alguns dels seus carrers? Quines transformacions es van produir en
l’agricultura en el segle XVIII?
4.- La industrialització del segle XX: En quins anys va arribar la indústria a Badalona?
A què es dedicaven les primeres indústries que es van establir a la ciutat? Recordes el
nom d’alguna d’elles? On estaven localitzades? Per què es van establir a Badalona?
En queda alguna d’aquelles primeres indústries? Quines eren les condicions de vida dels
obrers? Eren tots de Badalona? En quin any va començar a funcionar el primer
ferrocarril? D’on a on anava? Com es deien les dues estacions que es van crear? Quina
repercussió va tenir el ferrocarril sobre l’economia de Badalona? Per quina zona de
Badalona es va fer l’eixample de la ciutat? Com eren els nous carrers i cases? En què es
diferenciaven les cases dels burgesos de les cases de les famílies obreres?
5.- Les transformacions del segle XX: En quins anys es van construir la major part de
barris perifèrics de Badalona? Per què es van construir? Com eren els seus carrers i
cases? Quins dèficits més importants tenien? Quines diferències hi havia entre el
“centre” i els “barris”? Quants habitants va arribar a tenir Badalona l’any 1980? En
quins sectors productius treballaven la major part dels habitants d’aquests barris?
Quines millores han experimentat en els últims 30 anys del segle XX? Qui les va
promoure? Coneixes com es diu l’alcalde o l’alcaldessa de la teva ciutat? Quins indrets
són els que més t’agraden de la Badalona actual? Com és la gent de Badalona? Quins
canvis està experimentat la teva ciutat en els últims deu anys?
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III. Temporalització i criteris d’avaluació
L’activitat té una durada de dues setmanes, és a dir, sis sessions de classe. El moment
del curs més adient per a introduir l’activitat és a meitat del segon trimestre quan
comença a estudiar-se l’època medieval.
En l’avaluació es tindran en compte els següents criteris:
- L’esforç que heu posat al llarg del procés.
- El treball de camp realitzat durant l’itinerari per Badalona.
- La participació en la confecció del qüestionari i en la realització de l’entrevista.
- L’aportació a la confecció del mural.
- El nivell de raonament mostrat i la capacitat de treballar en grup.
- L’assimilació de conceptes nous relacionats amb el període estudiat.

Activitats complementàries
I.- Activitat a realitzar en grup: Visionar i comentar documentals de caràcter
històrics elaborats a partir de fonts orals. Observar el seu contingut i escoltar els
protagonistes és una activitat adient per introduir la història oral a l’aula. Podeu
visionar, entre d’altres, la col·lecció d’audiovisuals del Museu de Badalona, sobretot les
pel·lícules i reportatges sobre la vida quotidiana del fotògraf Ramon Cendrós Llobera i
el reportatge sobre el barri de la Salut de l’any 1957 (“Quaranta anys fent camí”).
II.- Activitat a realitzar en grup: Comentar mapes i plànols sobre l’evolució
urbanística de la ciutat. Sobre un plànol actual podeu realitzar
exercicis
d’identificació i localització del propi domicili, de l’institut, de les institucions
polítiques i culturals més importants de la ciutat, de les zones esportives, les principals
vies de comunicació, etc. Sobre el mateix plànol podeu pintar amb diferents colors la
situació del poblat iber d’en Boscà, de la ciutat romana Baetulo, del nucli medieval, de
l’eixample del segle XIX i el nous barris creats durant el segle XX fruit de l’emigració.
III.- Activitat individual o en petit grup: Reconstruir la història d’alguna entitat
propera de la qual formeu part. Durant aquest curs podeu utilitzar les fonts orals per a
reconstruir la història de la pròpia família en sentit ampli, de l’institut on estudieu, del
barri on viviu, de l’associació de veïns, de la parròquia més propera, de l’esplai o
associació on participeu, del Club de Futbol en el que jugueu, etc.
IV.- Activitat individual: Confeccionar un dossier sobre la història de Badalona a
partir de la consulta a pàgines web.
V.- Visitar el nucli medieval, l’eixample i la primera zona industrial de Badalona.
VI.- Llegir i comentar a classe fragments de testimonis ja transcrits i publicats
sobre les transformacions de la ciutat de Badalona en els anys 60. (*Annex núm. 2).
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VII.- Reconstruir la història de la pròpia família.
Descripció de l’activitat.
1.- Explicació dels objectius de l’activitat:
Es tracta d’arribar, a partir d’un major coneixement de la pròpia família, a la
comprensió de fets històrics del passat recent (economia, societat, política, cultura, vida
quotidiana, etc.), fer comparacions entre unes èpoques i altres i comprovar l’evolució
històrica i els canvis haguts en determinats aspectes. També es pretén progressar en
habilitats i procediments derivats de l’activitat de recopilació, classificació, anàlisi de
dades, elaboració de gràfics, etc. i millorar la capacitat de comunicació oral i escrita.
2.- Explicació del procés:
- Presentació de l’enquesta que servirà per a la recollida de les dades. Es comenta, es
recullen les aportacions dels alumnes i es fan les rectificacions corresponents.
- L’alumne comença per contestar-la i gravar-se ell mateix. D’aquesta manera es
familiaritza amb les preguntes i s’adona de les dificultats que pot trobar durant
l’entrevista.
- Cada setmana l’alumne porta l’enquesta contestada per un dels seus familiars. Primer
el pare o/i la mare, després alguns els avis i besavis. Si viuen lluny la poden fer per
telèfon. En cas que fos impossible entrevistar-los valdria algun dels ties o tietes. Es
poden fer entre quatre i sis entrevistes. L’activitat, per tant, pot durar unes sis setmanes,
però es pot compaginar amb el tractament d’altres temàtiques del currículum. Les fonts
orals tenen en la seva realització una dimensió temporal diferent d’altres exercicis. Les
passes que impliquen requereixen més temps .
- A classe es fa un buidatge de l’enquesta: s’escolten alguns fragments, es comenten les
entrevistes, s’aclareixen conceptes i cronologies i es resolen els problemes de tipus
metodològic. També es dialoga sobre l’objectivitat històrica dels relats, les
contradiccions que apareixen, etc.
- Aportació, valoració i classificació dels documents orals, escrits i fotografies. Els
alumnes s’organitzen en grups de tres o quatre i estudien els documents aportats, fan
una fitxa sobre cada aspecte de l’enquesta i treuen les conclusions pertinents.
L’entrevista oral la contrasten amb la documentació escrita i gràfica.
- Cada grup extrau el vocabulari nou que hi apareix i busca el significat de les paraules.
Elabora també gràfiques sobre l’evolució dels sous, sobre l’aparició d’avenços tècnics
(electricitat, ràdio, televisió, motocicletes, cotxes, ordinadors, etc.), l’edat d’entrar a
treballar, etc.
- Cada grup exposa a classe les seves conclusions a partir de la confecció d’un mural
que contingui les fonts trobades, les fitxes i els gràfics realitzats.
- Altres exercicis que es proposen: buscar bibliografia sobre algun dels temes estudiats,
confrontar diverses descripcions o relats sobre la Guerra Civil, comentar en profunditat
una fotografia i comparar-la amb un relat que tracti del mateix tema, etc.
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Proposta de qüestionari:
(Prenen com a model l’enquesta que va utilitzar Margarida Colomer i Rovira,
professora de l’I.B. Pla d’en Boet de Mataró, en la seva activitat docent en els anys
noranta. Està publicada a la revista L’Avenç, núm. 176, desembre de 1993, pàg. 68-70,
dins l’article “La família com a laboratori de recerca històrica”. Aquest qüestionari es
pot modificar en funció de les circumstàncies personals i dels objectius establerts.
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Alumne/a: Parentiu de qui contesta l’enquesta:
DADES DEMOGRÀFIQUES
- Nom i cognoms
- Any i lloc de naixement. Any i lloc de defunció.
- Malalties.
- Nombre de fills i edat en què s’independitzen.
- Motius dels canvis de residència.
(Recollir documents: certificat de naixement, DNI, llibre de família, certificats mèdics, esqueles,
recordatoris,...)
CONDICIONS D ETREBALL
- Treball actual. Treballs anteriors.
- Edat que comença a treballar.
- Sous setmanals en diferents èpoques (precisar l’any i el lloc tant com es pugui).
- Hores de treball per dia a cada època (precisant el any i el lloc tant com es pugui).
- Dies de vacances en cada època (precisar l’any i el lloc tant com es pugui).
- Estudis realitzats.
- En el cas de canvi de treball: data, i si hi ha canvi de residència.
(Recollir documents com ara monedes, paper moneda, fulls de salari, títols acadèmics, certificats
diversos,...)
CONDICIONS DE VIDA
- Tipus d’habitatge (tant l’actual com els anteriors): metres quadrats, nombre d’habitacions, lloguer o
propietat, condicions higièniques.
- Quins electrodomèstics ha tingut? (especificar cronologia, el més aproximada possible).
- Alimentació: menjar, menús, begudes. (Distingir entre dies laborables i festius, èpoques de guerra o
crisi. Especificar zona geogràfica).
(Recollir documents escrits com ara factures, plànols de la casa, fotografies, fotografies
d’electrodomèstics, menús de l’àvia o de la mare).
VESTITS
- Quants vestits o elements de vestir es compraven a l’any? (Precisar cronologia i lloc).
- Esbrinar si se’ls confeccionaven ells o algú altre, o els compraven fets.
- Esbrinar el paper del vestit en un enterrament, casament, comunions, festa major, treball,...
(Recollir fotografies).
MITJANS DE TRANSPORT
- Mitjans de transport, tant col·lectius com individuals, que han utilitzat. (Precisar any i lloc).
(Buscar fotografies).
TRADICIONS SINDCIALS I POLÍTIQUES
- A quins sindicats han donat suport?
- Quins partits polítics han votat?
- Explicació o experiència d’algun fet històric viscut.(Recollir documents, si és possible).
TRADICIONS CULTURALS
- Llengua materna. Llengua paterna.
- Llengua que parla normalment.
- Festes que normalment celebra, al llarg de l’any.
- Elements culturals propis (cançons, balls, cuina, i altre folklore).
- Cançons i balls de tota mena que recorda (lletra, cantant, música, orquestres, conjunts,...).
- Rondalles que recorda. (Recollir gravacions de narracions, poesies, cançons, balls,...).
Tornar a l’índex general

Tornar a l’Índex de l’Annex C

1
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Proposta didàctica per a tercer curs d’ESO

282

283

Índex de la proposta didàctica per a tercer curs d’ESO
Introducció. Fitxes per a la reflexió teòrica i metodològica:
- Fitxa núm. 1: Tipus de fonts històriques
- Fitxa núm. 2: Enfocaments de la història.
- Fitxa núm. 3: Avantatges de les fonts orals
- Fitxa núm. 4: Metodologia de les fonts orals (I)
Activitat bàsica: La immigració a Catalunya durant el franquisme
I.- Descripció de l’activitat.
II.- El qüestionari. Models de qüestionari.
III.- Lectura de fragments d’entrevistes sobre la immigració. (*Annex núm. 3).
IV.- Cerca d’informació, eines de treball, temporalització i criteris d’avaluació.
Fitxes de suport a l’entrevista:
- Fitxa núm. 5: Model de fitxa biogràfica
- Fitxa núm. 6: Model de cessió intel·lectual (1)
- Fitxa núm. 7: Model de cessió intel·lectual (2)
- Fitxa núm. 8: Model de cessió intel·lectual (3)
- Fitxa núm. 9: Model de Fitxa Tècnica
- Fitxa núm. 10. Fitxa tècnica emplenada per l’alumne Miguel Àngel Zambrana.
- Fitxa núm. 11. Valoració que fan de la seva entrevista els alumnes Cristian Amor i
Juan Reverte.
Altres possibles activitats a realitzar amb fonts orals en tercer curs d’ESO
I.- Lectura i anàlisi de textos sobre les activitats primàries: agricultura, ramaderia, pesca
i mineria (el món rural)”. (Annex núm. 4)
II.- Lectura i anàlisi de textos sobre les activitats secundàries i terciàries: el treball
industrial i el de serveis (la ciutat). (Annex núm. 5).
II.- Lectura i anàlisi de textos sobre el treball de la dona en l’àmbit rural, industrial i
familiar”. (Annex núm. 6).
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Introducció: Fitxes per a la reflexió teòrica i metodològica.
Els progressos en el camp de l’ensenyament els hem d’assentar sempre sobre el que ja
hem après. Per tal d’ampliar i aprofundir en els conceptes estudiats en primer i segon
curs sobre el concepte d’història, les fonts històriques i les fonts orals, adjuntem quatre
noves fitxes. La núm. 1 tracta sobre els diferents tipus de fonts històriques, la núm. 2
sobre els enfocaments que ha tingut l’estudi de la història, la núm. 3 sobre els
avantatges de les fonts orals i la núm. 4 sobre la metodologia de l’entrevista, és a dir, les
passes i activitats a realitzar en el procés de la creació d’una font oral. Estudieu-les i
comenteu-les àmpliament amb el vostre professor.
Fitxa núm.1: Tipus de fonts històriques.

Classificació de les fonts històriques:
a) Escrites (manuscrites i impreses):
- Documents:
Polítics (actes de les sessions del parlament).
Econòmics (pressupostos de l'estat).
Jurídics (registre civil).
Quantitatius (estadístiques, censos, etc.)
*Arxius Públics (Estat, Generalitat, Ajuntaments, etc.)
*Arxius Privats (Partits, Sindicats, Bancs, Empreses, Església, familiars,
personals, etc.).
-Premsa: diària, setmanal, mensual. *Hemeroteques.
-Correspondència: manuscrita o impresa, oficial o privada.
-Indirecta: Literatura. *Biblioteques
b) Iconogràfiques:
-Plàstiques: pintura, escultura, arquitectura, restes arqueològiques. *Museus.
-Gràfiques: fotografia, cinema, documentals, diagrames, plànols, mapes,
*Filmoteques.

etc.

c) Orals: recullen la veu i la imatge (si són graves en cinta de vídeo) de testimonis i
protagonistes en funció d'un projecte de recerca.
d) Altres: eines de treball, estris de la vida ordinària, vestits, objectes, etc.
Si aquests documents, testimonis o objectes no han sofert reelaboració diem que són
fonts primàries (es guarden principalment en arxius). Si han sofert algun tipus de
manipulació o d’interpretació són fonts secundàries (es guarden principalment en
biblioteques). Les fonts primàries són més valorades que les secundàries per raons
òbvies. Les fonts orals sempre són fonts primàries

Fitxa núm. 2: Enfocaments de la història.
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Enfocaments de la història Enfocaments de la història
Tradicionalment
Actualment (segle XX):
Temes
Polítics, militars,
predominants administratius,
institucionals.

Demogràfics, econòmics,
socials, ideològics, vida
quotidiana.

Protagonistes

Reis, nobles, papes, militars
i polítics.

Incorporació a la història de
la gent corrent i anònima:
treballadors, mestresses de
casa,…

Metodologia

Fonamentada en formes poc
científiques (relats fantàstics,
tradició, fe, mites,
llegendes). Descripció de
fets i esdeveniments però
sense aprofundir en les
causes ni en les
conseqüències.

Fonamentada en formes
científiques (hipòtesis,
demostració i conclusions) i
en el rigor i la crítica de les
fonts. Situa els fets en
relació amb les estructures i
amb el temps llarg. Anàlisi
de les causes i de les
conseqüències.

Objecte
d’estudi

La història cultural de les
classes minoritàries
dominants.

Les persones humanes vivint
en societat a través dels
temps.

Finalitat

Justificar i perpetuar l’ordre
social existent.

Conèixer millor els
mecanismes que configuren
el present per construir un
futur millor.

Fonts

Basada fonamentalment en Complementarietat de fonts i
fonts escrites
recolzament en altres
tendenciosament i
ciències.
intencionadament elaborades
i també guardades

Nivells socials Separació i autonomia dels
nivells i aspectes que
configuren la realitat.

Fitxa núm. 3: Avantatges de les fonts orals
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Integradora de les diverses
variables que influeixen en
la vida de la gent. Visió
relacional i de totalitat

Quins avantatges tenen les fonts orals?
- Les fonts orals possibiliten apropar-nos a la mentalitat i formes de vida de les
persones i analitzar aspectes quotidians i antropològics (comportament, sentiments,
costums, mentalitats, símbols, oci, treball,...) temes que rarament abans constituïen
objecte d'estudi històric.
- Faciliten l’estudi de la realitat més propera i quotidiana i permeten abordar a l’aula
temes i problemàtiques que els llibres de text i la història acadèmica oficial silencien.
- Amplien el camp de la història perquè ajuden a reconstruir esdeveniments que han
quedat foscos per la manca de fonts.
- Democratitzen el discurs històric perquè prenen la gent normal i corrent, sovint
allunyada dels centres de poder, com a protagonistes. Les fonts orals els donen
l’oportunitat d’aportar la seva veu i imatge i d’aquesta manera incorporen a la història la
vida dels col·lectius més marginats i oblidats de la societat: dones, analfabets, nens,
malalts, exiliats, emigrants, obrers, aturats, mestresses de casa, discapacitats,
empresonats, etc. Ara poden comunicar la seva experiència que sovint es converteix en
denúncia política.
- Permeten aprofundir en aspectes recents i poc estudiats de la nostra història: guerra
civil, franquisme, resistència, lluita militant, consciència de classe, organitzacions
clandestines, lloc de treball, transició democràtica, marginació, economia submergida,
immigració, etc.
- Contribueixen també a la socialització crítica de les persones que les utilitzen. La
pràctica del diàleg, de la comprensió, de la captació de l’altre, del buidament personal, de
la sinceritat, de la interiorització, etc. té un gran valor educatiu en una societat en què la
comunicació entre pares i fills, entre joves i grans, resulta sovint difícil.
- Tenen un indubtable interès en la recerca de les arrels i dels signes d’identitat
personal i col·lectiva i poden ajudar a identificar les petjades del passat, a integrar-nos
en l’entorn i a millorar-lo a partir del seu coneixement crític.
- Una novetat o singularitat de les fonts orals és que qui les utilitza intervé des del
primer moment en la seva creació. És ell o ella qui crea una nova font històrica que
l’aporta de forma creativa per a la recerca històrica.
- La utilització de les fonts orals per part dels alumnes afavoreix una educació activa
perquè, individualment o en grup, participen en tot el procés i això obliga a tenir una
visió global del projecte de recerca i de les eines a utilitzar en cada moment.
- Afavoreixen una història desmitificada i crítica, renoven enfocaments i obren nous
camps d’investigació, apropen a la saviesa de la gent i a la globalitat de la vida.
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Fitxa núm. 4. Metodología de les fonts orals (I)
Una entrevista mai s’hauria de realitzar sense una preparació prèvia perquè, de fet, és
quasi irrepetible. En ella entren molts elements que cal tenir en compte i que no hem de
deixar a la improvisació. Aquesta fitxa núm. 4 explica de forma resumida la
metodologia bàsica a utilitzar en la construcció de la font oral. És convenient llegir-la,
comentar-la àmpliament a classe i sol·licitar del professor els aclariments pertinents.

Conèixer la història amb l’ajuda de les fonts orals. Metodologia.
A. Com es prepara l’entrevista.
1. Triar una persona que s’ajusti als criteris del tema que voleu treballar.
2. Tenir una primera trobada amb l’entrevistat. Explicar el perquè de l’entrevista i el
projecte de recerca. Demanar permís per gravar. Confeccionar una fitxa biogràfica de
l’entrevistat.
3. Elaborar una bateria de preguntes. El qüestionari ha de ser indicatiu, adaptat a la persona
a entrevistar i d’aplicació flexible.
4. Preparar tot el material necessari: cassette, càmera (si es vol filmar), cintes, piles, cable,
paper, bolígraf, qüestionari, adreça de l’entrevistat,...
B. La realització de l’entrevista.
1. Lloc de l’entrevista: procurar que sigui un espai còmode i sense sorolls que afavoreixi la
comunicació i la concentració personal.
2. Fer una prova prèvia de la qualitat de l’enregistrament. Cal assegurar la qualitat del só i
de la imatge (si es filma).
3. Començament de l’entrevista: deixar constància del dia, lloc, personatge entrevistat i del
seu permís verbal perquè quedi la cinta com a font oral consultable.
4. Procurar un ambient amigable, donar confiança a l’entrevistat. Ser “tot orelles”.
5. Durant l’entrevista: mantenir el control, no convertir-la en un interrogatori, respectar els
silencis i el ritme de l’entrevistat, demanar ampliacions i concrecions.
6.- Preguntes breus, clares i unívoques, formulades amb respecte i delicadesa.
7. En acabar, preguntar si conserva documents escrits o gràfics de primera mà i sol·licitar
permís per fer fotocòpies.
8.- Demanar la signatura en l’escrit de cessió intel·lectual. Acabar de forma amigable i
donar les gràcies.
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C. Les tasques posteriors
1. Identificar la cinta i el cassette (data, nom de l’entrevistat, tema).
2. Elaborar la Fitxa Tècnica de l’entrevista que comprèn:
- Dades arxivístiques bàsiques: nom, adreça, telèfon i data de naixement de la persona
entrevistada; nom de l’entrevistador; dia, lloc i durada de l’entrevista, títol del
projecte,...
- Índex temàtic: breu relació dels temes que apareixen a l’entrevista disposats per ordre
d’aparició en la conversa.
- Context de l’entrevista: entorn físic de l’entrevista, actitud de l’entrevistat, valoració
general de l’entrevista.
3. Realitzar la transcripció. La transcripció de l’entrevista consisteix en convertir
l’entrevista oral en un text escrit respectant la fidelitat al document oral. Cal fer-la el més
aviat possible. Es recomana la transcripció literal.
4. Recollir les informacions que proporciona l’entrevista i valorar la seva fiabilitat: oblits,
ocultació, enganys, silencis, pors, emocions, ...
5.- Treure les conclusions pertinents dels coneixements adquirits i de l’experiència
tinguda.
D. Quins materials haurem de lliurar?
1. La fitxa biogràfica.
2. La cinta de l’entrevista, amb la identificació corresponent.
3. La transcripció de l’entrevista.
4.- El disquet en format digital
5. La fitxa tècnica.
6. El permís legal d’utilització de l’entrevista.
7.- El treball de recerca realitzat amb fonts orals, si és el cas.
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Activitat bàsica: La immigració a Catalunya durant el franquisme
I.- Descripció de l’activitat.
L’activitat pretén acostar-vos al fet migratori d’una forma vivencial a partir
d’entrevistes a persones (familiars, veïns, amics, etc.) que en el seu dia van haver
d’emigrar a Badalona o a Catalunya. Heu de buscar informació sobre el seu poble
d’origen, sobre el perquè van emigrar, com va ser el viatge, els problemes de
l’arribada, la seva integració en el treball i en la vida cívica, etc.
L’entrevista pot tenir un enfocament temàtic però convé enquadrar-la dins del context
d’una història de vida perquè el fenomen migratori no és solament el fet del trasllat d’un
lloc a un altre sinó també, i sobretot, el fet de l’assentament en la nova societat que és
un procés llarg en el temps.
Heu d’escollir els vostres entrevistats, preparar el
qüestionari i realitzar l’entrevista. Finalitzada aquesta heu de confeccionar la fitxa
tècnica, fer la transcripció i emplenar la cessió intel·lectual. Finalment heu de posar en
comú els coneixements adquirits i valorar la vostra experiència com a entrevistadors.
L’objectiu és que us acostumeu a fer entrevistes sobre els temes del currículum seguint
les passes establertes en la història oral i pugueu extreure d’elles informació valuosa per
completar els coneixements que aporten els llibres i altres fonts consultades. És
important entrar en l’anàlisi conceptual i del lèxic i saber realitzar una crítica de la font
oral construïda. La fitxa tècnica ha de recollir algunes d’aquestes qüestions.

II.- El qüestionari. Models de qüestionari.
Sobre el tema us presentem tres formats o models de qüestionari. El primer, escrit en
forma conceptual, és el que van fer servir els alumnes de quart d’ESO i Batxillerat de
l’IES Barres i Ones per entrevistar els seus testimonis sobre la immigració a Badalona.
El segon és el que va utilitzar el professor Andreu Muñoz amb el seus alumnes de
tercer d’ESO per al mateix tema. El tercer el van adoptar alguns els meus alumnes de la
Facultat de Ciències de la Comunicació per tal de fer una breu recerca sobre la
immigració a Catalunya. Aquest últim model té l’avantatge que ordena, d’entrada, el
qüestionari – i per tant les preguntes- en funció de les hipòtesis i dels blocs temàtics
que es plantegen, facilitant d’aquesta forma, dins d’un esquema científic, l’extracció de
les conclusions finals pertinents. En aquest cas el qüestionari queda emmarcat dins d’un
projecte de recerca i permet veure altres aspectes que convé tenir en compte en el
disseny del treball.
No tingueu por a sol·licitar l’ajuda del professor sempre que us faci falta. Una de les
tasques més gratificants a realitzar pel professor és orientar-vos en el vostre treball i
ajudar-vos a resoldre els problemes que, sens dubte, surten en el procés de la
construcció de la font oral. Heu de tenir confiança en ell, en els vostres entrevistats i en
vosaltres mateixos.
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Primer qüestionari:

QÚESTIONARI BÀSIC SOBRE LA IMMIGRACIÓ A CATALUNYA
(Preguntes bàsiques formulades pels alumnes en forma conceptual que obren al
relat de grans temes. Aquest qüestionari anava acompanyat d’altres preguntes
d’ampliació i de seguiment).
-

LES SEVES ARRELS FAMILIARS

-

EL SEU POBLE D’ORIGEN I LA SEVA INFANTESA

-

LES CAUSES DE LA SEVA EMIGRACIÓ

-

EL VIATGE I ELS SENTIMENTS QUE ELS ACOMPANYAVEN

-

LES XARXES D’ACOLLIDA I LA SEVA PRIMERA INTEGRACIÓ A
CATALUNYA O A BADALONA

-

LA RECERCA DEL PRIMER HABITATGE I DEL PRIMER TREBALL

-

LES CONDICONS DE VIDA AL BARRI I LA LLUITA PER LA SEVA
DIGNIFICACIÓ

-

LES CONDICIONS DE TREBALL I LA LLUITA PER MILLORAR-LES

-

LA SEVA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL I A CATALUNYA

-

LA SEVA OPINIÓ SOBRE ELS NOUS IMMIGRANTS D’AVUI
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Segon qüestionari:

Preguntes per a l’entrevista
1.- Lloc d’origen i arrels familiars
- Com era el lloc on va néixer (habitants, economia, tradicions,...)?
- De què treballaven els seus pares (salari, condicions de treball,...)?
- Com era l’escola?
- Quants anys va estudiar?, com va acabar l’etapa escolar?
- Eren creients?, anaven a missa?
- Quina era la ideologia dels seus pares (esquerres, dretes, comunistes,
liberals,...)?
- Participaven en política (reunions, partits,...)?
- Estaven sindicats?, on?
2.- L’emigració
- Per quins motius van emigrar?
- Quan va emigrar i amb quin mitjà?
- A on va emigrar i per què a aquest lloc?
- Què va sentir en aquells moments?
- Com ho va viure la seva família?
- Va venir sol o acompanyat?
- Va rebre ajuda d’alguna persona?
3.- La integració a la nova realitat
- A l’arribada, es va sentir acollit o rebutjat?
- On va dormir la primera nit?
- Va tenir problemes per causa de la llengua catalana?
- Com va trobar treball?, va ser fàcil o difícil trobar-lo?
- De què va treballar?
- Quin sou tenia?
- Què diferències més importants va trobar respecte del seu lloc d’origen?
- S’enyorava?
- Quins problemes hi havia al barri on vivia?
- Quins problemes tenia al treball?
- Va participar en alguna acció per solucionar-los?
- Se sent de Badalona i de Catalunya?
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Tercer qüestionari:
Disseny del projecte d’investigació amb fonts orals sobre la immigració a
Catalunya durant els anys seixanta.
1.- Objecte d’estudi (tema):
2.- Documentació i bibliografia:
3.- Aspectes temàtics, hipòtesis i qüestionari bàsic.
3.1. Apartat primer: Els perquès de l’emigració.
- Hipòtesis: L’emigració es va realitzar per motius econòmics.
- Preguntes bàsiques: Com era el poble d’origen? Quines eren les
condicions de vida de la seva família? Què recorda de la seva infantesa? ¿Per
què va emigrar? ¿Per què a Catalunya?
3.2. Apartat segon: El trasllat i l’arribada.
- Hipòtesis: El trasllat va suposar un trauma molt fort per haver deixar al
poble amics i familiars.
- Preguntes bàsiques: Quin mitjà de transport va utilitzar? Com va
transcórrer el viatge? Va venir sol o amb la família? Quins sentiments tenia en
aquells moments? Va tenir algun problema espacial a l’arribada? On va
pernoctar la primera nit?
3.3. Apartat tercer: la integració en la nova societat.
- Hipòtesis: La integració va ser difícil en relació a l’habitatge i a la nova
cultura però relativament fàcil en el que fa referència al treball.
- Preguntes bàsiques: Com era el seu primer habitatge? Com era el
barri on vivia? On es va posar a treballar? Quines condicions de treball tenia?
Què va fer juntament amb els veïns per millorar les condicions del barri? Va
participar en alguna mobilització o vaga per millorar les condicions de treball?
Parla normalment en català? Se sent integrat a la seva ciutat i a Catalunya? Té
enyorança de la seva terra d’origen? Què pensa dels immigrants actuals?
4.- Perfil de les persones a entrevistar i criteris per a elegir la mostra:
5.- Persones concretes a entrevistar. Dia, hora i lloc de l’entrevista.
6.- Tipus d’entrevista elegida: temàtica?, història de vida?,...
7.- Material de gravació.
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III.- Lectura de textos sobre la immigració.
L’entrevista oral inèdita que realitzeu la podeu completar amb la lectura i comentari de
fragments d’entrevistes fetes anteriorment pels alumnes del vostre institut sobre la
immigració. Textos sobre el poble d’origen, els perquès de l’emigració, el viatge i
trasllat, l’assentament a la nova societat, el sentiment de pertinença,... La publicació La
immigració a Badalona durant el segle XX en la qual ells van participar abastament i el
dossier didàctic Badalona, un segle de ciutat, la immigració. Dossier didàctic de
Secundària, haurien de ser per a vosaltres, sens dubte, un punt de referència en aquest
sentit. (*Annex núm. 3)
IV.- Cerca d’informació, eines de treball, temporalització i criteris d’avaluació.
Sobre la temàtica que ens ocupa podeu consultar els següents llibres. Els dos primers
tracten sobre metodologia, la resta són recerques històriques sobre el tema elaborades a
partir de fonts orals. Totes elles formen part de la Maleta Pedagògica que gestiona el
Centre de Recursos Pedagògics de Badalona.
- FERRANDO, E. Fonts orals a l’aula. Ajuntament de Badalona, 2004.
- GÓMEZ, P.; GÓMEZ, P.; SÁNCHEZ, P. Història Oral. Teide, Barcelona, 1998.
- ARREY, F.; FERRANDO, E.; OJUEL, Mª. Badalona un segle de ciutat. La
immigració. Ajuntament de Badalona, 2004.
- BARREDA, P.E; FERRANDO, E. Benassal segle XX. Un estudi de poble rural
realitzat amb fonts orals. Vinaròs, Quatre Colors, 2007.
- BOTEY, Jaume. Cinquanta-quatre relats d’immigració. Centre d’Estudis de
l’Hospitalet i Diputació de Barcelona, Barcelona, 1986.
- CARRERAS, Montse; FERRANDO, Emili, VILLARROYA, Joan. Les migracions a
Badalona durant el segle XX. Museu de Badalona, Badalona, 2006.
- FERRANDO, Emili. La dona a Badalona. Cent anys de protagonisme invisible (18971997). Barcelona, Mediterrània, 2000.
Les fitxes que seguidament adjunten són eines que pretenen facilitar-vos la realització
de les activitats inherents a la construcció d’una font oral. Els models de fitxa
biogràfica, fitxa tècnica i cessió intel·lectual us poden ser també útils per seguir fent
entrevistes durant la vostra posterior vida acadèmica i cívica. Convé, per tant, fer
diverses còpies d’elles i guardar-les per a quan realitzeu noves fonts orals.
La fitxa biogràfica l’heu d’emplenar abans de fer l’entrevista, us servirà per conèixer
millor la persona entrevistada i poder personalitzar el qüestionari. Respecte a la cessió
intel·lectual que l’entrevistat ha de signar una vegada acabada l’entrevista, us oferim
tres models. Vosaltres he d’escollir el que considereu més idoni. També en podeu
confeccionar un nou que respongui millor a les circumstàncies del vostre treball. La
Fitxa Tècnica que us mostrem s’ha d’emplenar una vegada acabada l’entrevista i quan
abans millor, perquè si tardem se’ns oblidaran molts detalls que convindria anotar.
Penseu que la fitxa tècnica li dóna cientificitat a l’entrevista que acabeu de fer. Passarà
el temps i sempre tindrem constància de les característiques de l’entrevistat, qui, quan i
on li va fer l’entrevista, les circumstàncies de la mateixa, la valoració de
l’entrevistador, etc.
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A mesura que adquiriu experiència com a entrevistadors us anireu sentint cada vegada
més segurs i gaudireu més del vostre treball amb fonts orals.
Aquesta activitat s’ha de programar dins del primer trimestre del curs en el marc dels
temes de demografia que s’estudien. Dues setmanes aproximadament, és a dir, sis
sessions és el temps que necessitareu per portar a terme l’activitat proposada. No cal dir
que teniu molta feina a fer fora de les hores lectives durant aquestes dues setmanes. Per
tal l’heu de planificar bé i ser conseqüents amb el calendari que elaboreu.
El professor valorarà especialment:
- L’esforç que heu posat al llarg del procés.
- La qualitat de les fonts orals creades (fitxa biogràfica, qüestionari, transcripció i fitxa
tècnica).
- La redacció i presentació del treball.
- L’aprenentatge de coneixements i de nou vocabulari en relació al tema estudiat.
- La capacitat de raonament i de comunicació de l’experiència.
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Fitxa núm. 5: Model de fitxa biogràfica

FITXA BIOGRÀFICA.
Nom i cognoms : ..................................................................................................
Adreça : .................................................................................................................
Telèfon : ................................................................................................................
Lloc i data de naixement : ...................................................................................
Estudis:
Professió:
Ha treballat de:

Estat civil:
Llocs on ha viscut:

Responsabilitats, polítiques, sindicals, de barri ....

El seu pare.
Nom:
Lloc i any de naixement:
Estudis:

Professió:

La seva mare.
Nom:
Lloc i any de naixement:
Estudis:

Professió:

Altres dades d’interès:

Lloc i data:
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Fitxa núm. 6: Model de cessió intel·lectual (1)

PERMÍS LEGAL D’UTILITZACIÓ DE L’ENTREVISTA.

Jo, .......................................................................................................,
amb DNI ........................... ,
Amb aquest document faig donació a l’IES BARRES I ONES d’aquesta entrevista
d’història oral, tant de la gravació en audio o vídeo com de la transcripció o d’altres
materials que se’n derivin. Estipulo que s’utilitzi amb finalitat acadèmica o educativa.
Material donat:
.........................................................................................................................

Nom del donant: ..............................................................................................................
Adreça:..............................................................................................................................

Nom de la institució dipositària: IES BARRES I ONES.
Adreça: Carretera Antiga de València, 95. 08913. Badalona.
Signatura del donant.

Signatura del director del centre.

Lloc i data de la donació: ..................................................................................................

Fitxa núm. 7: Model de cessió intel·lectual (2).

Por la presente doy y cedo a la CENTRAL CITY HISTORICAL SOCIETY como
donación para los fines académicos y educacionales que dicha sociedad determine, las
grabaciones magnetofónicas y su contenido que más abajo se enumeran.
(Firmado) El informante.

Fitxa núm. 8: Model de cessió intel·lectual (3).
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ACTA DE DONACIÓ A L’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE
BADALONA
Nom del donant:
Adreça:
Els sotasignant, amb aquest acta, cedeix, transfereix i lliura a l’Arxiu Històric de la
Ciutat de Badalona (AHCB). Secció de Fonts Orals tots els drets legals, títol i
interessos sobre la propietat descrita a continuació, incloent qualsevol copyright o
altres drets literaris que el donant podria posseir de la dita propietat. El sotasignant,
essent el propietari legal o el representant autoritzat del propietari legal de la dita
propietat, amb aquesta acta certifica la legal transferència de la dita propietat a
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona. El títol de la dita propietat haurà de
pertànyer d’ara en endavant a l’ AHCB.
Data
Signatura

Títol:
Descripció:

Amb aquesta acta l’AHCB. Secció de Fonts Orals accepta com una donació la
propietat descrita i es compromet a administrar-la d’acord amb el seu reglament
establert.
Data:
Signatura AHCB
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Fitxa núm. 9: Model de Fitxa Tècnica

FITXA TÈCNICA.
Dades arxivístiques bàsiques
Nom: .........................................................................................................................
Adreça: .....................................................................................................................
Telèfon: ....................................................................................................................
Lloc i data de naixement: ......................................................................................
Nom de l’entrevistador: ........................................................................................
Dia, lloc i durada de l’entrevista: ........................................................................
Títol del projecte: ...................................................................................................
Nombre de cassettes: .....................
Índex temàtic
Breu relació dels temes que apareixen a l’entrevista disposats per ordre d’aparició en
la conversa.

Context de l’entrevista
On i com s’ha realitzat l’entrevista.

L’actitud de l’entrevistat: gestos, memòria, confiança/recel....

Valoració general de l’entrevista....
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Fitxa núm. 10: Fitxa Tècnica emplenada per Miguel Àngel Zambrana.
FITXA TÈCNICA I DE VALORACIÓ PERSONAL DE L’ENTREVISTA.
Miguel Àngel Zambrana, alumne de segon de Batxillerat de l’IES Barres i Ones, entrevista
Nicolàs Zambrana Caravaca. Curs 2001-2002.
1.- Fitxa Biogràfica.
Nom i cognoms: Nicolàs Zambrana Caravaca.
Adreça: C/ Sant Agustí, núm. 2-4, Entresol, 2ª. Badalona
Telèfon: 000000000
Lloc i data de naixement: Alvera (Cadis),1948.
Lloc i data de naixement pare/ mare: Alvera, 1921. Alvera, 1923.
Professió pare/ mare: Agricultor. Mestressa de casa.
Estudis pare/ mare: Primaris. Primaris.
Estat Civil: casat.
Estudis propis: Primaris.
Professió: Funcionari.
Barri on viu/Barris on ha viscut: La Salut (Badalona).
Responsabilitats cíviques, polítiques, sindicals o altres: Cap.
2.-Fitxa Tècnica.
Nom entrevistat: Nicolàs Zambrana Caravaca.
Adreça: C/ Sant Agustí, núm. 2-4, entresol, 2ª. Badalona.
Telèfon: 000000000
Edat: 52 anys
Data naixement: 6-12-1948.
Nom entrevistador: Miguel Àngel Zambrana Contreras.
Dia: 17-1-2002.
Lloc: A casa meva.
Durada: 40 minuts, aproximadament.
Títol del projecte: La immigració durant l’època franquista.
3.- Índex temàtic.
Vida dels pares de l’entrevistat. Ideologia, col·legi, treballs,...
Infantesa de l’entrevistat. Costums a casa, característiques del poble, forma de vida,
alimentació, jocs, religiositat, forma de vestir, l’escola, l’oci,...
L’edat de treballar. Com era el treball, hores de treball, sou, condicions, ...
Primera immigració cap a Alemanya. L’impacte en arribar a Alemanya, diferències amb el seu
poble d’origen, treballs, condicions de treball, sou, relació amb els alemanys i/o estrangers
immigrants, condicions de l’habitatge, l’oci,...
Segona immigració cap a Badalona. Treballs, condicions de treball, sou, formes d’oci,
condicions de l’habitatge, medis de transport, ...
L’època actual. Pensament sobre els nous moviments socials i sobre la immigració actual.
Diferències entre aquesta onada migratòria i l’anterior,...
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4.- Context de l’entrevista.
En aquesta entrevista he tingut alguns problemes de soroll perquè el pis està situat enfront de
l’autopista i s’escoltaven constants sorolls d’automòbils. També he tingut problemes amb el
rellotge de la paret ja que sonava cada període de temps. L’entrevista no ha estat seguida, ja
que hem tingut algunes interrupcions per problemes de soroll i per intervencions de la gent.
L’entrevistat s’ha mostrat interessat en l’entrevista però al final es notava el seu esgotament.
No feia molts gestos i s’ha mostrat en tot moment sincer, ha respost totes les preguntes i no
s’ha oposat a cap d’elles. Es tracta d’una persona totalment en contra de la dictadura i a
favor de la democràcia, però, tot i això, he pogut observar en l’entrevista que no critica mai
Franco i potser és perquè és una persona a la qual no li agrada criticar cap polític ni cap
persona. També he pogut observar que després d’algunes interrupcions la veu que es gravava
canviava de volum i de to i, com l’entrevista no s’ha realitzat en tot moment al mateix lloc,
he hagut de variar la col·locació de la gravadora.
En aquesta entrevista podem observar els problemes que ha tingut una persona d’origen
gadità que a ha immigrat dues vegades, una d’aquestes a un país diferent per poder subsistir.
El contingut és valuós perquè és una persona que ha tingut problemes en aquest país. Explica
el seu progrés, les condicions de vida anteriors i posteriors i la seva ideologia cap al nou
moviment d’immigració. La seva vida comprèn dues èpoques diferents, l’època franquista i
l’època democràtica actual i en elles es pot observar el canvi en les condicions de vida i de
treball.
He tingut problemes a l’hora d’entrevistar, ja que l’entrevistat és una persona molt tímida que
no proporciona respostes llargues i, per aquesta raó, he hagut de canviar algunes preguntes i
afegir-ne altres per poder obtenir la informació que volia.
En conclusió, ha resultat agradable fer l’entrevista perquè he pogut conèixer els problemes
que tenien els treballadors en les dècades del franquisme i com s’ha evolucionat fins l’època
actual. Gràcies a això puc comprendre millor la història i l’onada migratòria actual que és
similar a l’anterior.
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Fitxa 11.- Valoració que fan de la seva entrevista els alumnes Cristian Amor, Juan
Reverte i Lorena Reverte.

Valoració de Cristian Amor de l’entrevista feta al seu pare:
En conclusión, creo que esta entrevista ha sido una perfecta excusa para conocer, si cabe, el
oculto pasado de mi padre. Él siempre me ha contado sus batallitas de cuando era pequeño o
de cuando fue a la mili, pero nunca me lo había explicado tan detalladamente como ahora. Yo
me pensaba que la vida de mi padre no era para nada interesante, pero cuando me adentré en
la entrevista, me di cuenta que, sobre ese pasado al que nunca había prestado atención, de
pronto empecé a interesarme y a escuchar cosas que nunca hubiera sabido de no ser por la
entrevista. Esta entrevista también me ha servido para charlar un buen rato con mi padre ya
que hacía mucho tiempo o años que no lo hacía. Por eso creo que lo que me parecía que iba a
ser un trabajo más ha resultado ser una experiencia que no olvidaré, ya que me ha
proporcionado una información hasta ahora inexplorada.

Valoració de Joan Reverte de l’entrevista feta a la seva mare:
Yo considero muy positiva esta entrevista. Gracias a esta entrevista me he podido hacer una
idea mejor de cómo vivía la gente durante el régimen de Franco. Más o menos ya tenía una
idea de cómo vivía la gente durante la dictadura de Franco por lo que había leído en los
libros. Lo que pasa es que los libros son una fuente secundaria, es decir, no es una
información directa. Los libros nunca reflejan del todo las clases pobres. Siempre aparecen en
primer plano los políticos, militares y las clases ricas. Por eso, cuando he entrevistado a mi
madre, he podido profundizar más en el tema.
Yo como entrevistador tengo una lectura muy positiva. Tengo que reconocer que al principio
durante la entrevista estaba nervioso. Las primeras preguntas que le hacía a mi madre
mezclaba el castellano y el catalán por culpa de los nervios. Incluso me sudaban un poco las
manos. Pero después, a medida que iba transcurriendo la entrevista, me iba tranquilizando.
Mi gran preocupación era que la entrevista me durara muy poco. Pero al final no ha sido así.
La entrevista me duró casi una hora y cuarto.
Un inconveniente que he encontrado a la hora de hacer la entrevista ha sido transcribirla. Es
una tarea muy cansada. Había momentos que me entraba un poco de desesperación porque
tienes que ir paso a paso para hacer una buena entrevista. Pero, en fin, creo que ha valido la
pena.
Gracias a la entrevista de mi madre he podido observar que era una época muy mala. Que
incluso la gente vivía en cuevas porque no tenían una casa para vivir. Que no había
iluminación en las casas. La ropa se la tenían que dejar entre las hermanas porque no había
dinero para comprar ropa para cada una. Por suerte en el tema de la alimentación mi madre
siempre ha comido bien, pero mucha gente no tuvo la misma suerte que ella. También he
podido observar que muchas fiestas populares de aquella época todavía se conservan hoy en
día, como el Día de la Tortilla i el Día de la Sardina. Sobre el tema de los profesores yo tenía
una idea distinta, me pensaba que todos eran malos, por lo que había oído. En el caso de mi
madre, admiraba a los profesores.
Ha habido una cosa que no he podido saber. Nunca he sabido de qué partido es. Ni siquiera
durante la entrevista lo he podido averiguar. Yo creo que algún día lo sabré.
Con esta entrevista he logrado dos objetivos: por una parte tengo una idea más aproximada
sobre cómo vivía la gente durante la dictadura de Franco y, por otra parte, mi madre ha
podido contribuir a reconstruir la historia de Badalona. Ni políticos ni clases ricas. Esta vez
una persona que pertenece a la clase obrera ha podido ser protagonista: mi madre.
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Valoració de Lorena Reverte de l’entrevista feta a la seva àvia:
Un día el profesor nos comentó en clase que tendríamos que realizar una entrevista a algún
familiar, conocido, vecino, etc., para poder estudiar en primera persona la historia de nuestros
antepasados. Los temas podían ser varios: Guerra Civil Española, Franquismo, inmigración…
pero él nos aconsejaba realizarla en forma de historias de vida. He de reconocer que al
principio no me convenció mucho la idea, y me mostré un poco reacia a hacerla. Pero estaba
equivocada. Básicamente, los motivos de no querer hacerla eran la pereza de buscar al
entrevistado, transcribirla al ordenador y todas estas cosas que requerían un cierto tiempo de
dedicación. Después, cuando acabé todo el trabajo y vi el resultado final, mi idea cambió
completamente. Cada persona es un personaje importante de nuestra historia. Sin ellas, no se
habrían dado todos los acontecimientos que han sucedido. Estas personas sin nombre, que no
aparecen en los libros ni son famosas, creo que son las que verdaderamente tendrían que estar
en los archivos y a las que se les habría que dar todos estos premios que se reparten hoy en
día. En mi caso, entrevisté a mi abuela materna, Climaca Soriano, la cual al principio se
sorprendió por ser ella la elegida. Me encantó pasar una tarde con ella. No es que nunca haya
estado un ratito con mi abuela, sino que en esa tarde, pude observar cómo se emocionaba al
explicar todo aquello que llevaba dentro y que lo guardaba secretamente, como si tuviese
cerrado su corazón con llave. A veces, a las personas mayores les gusta que les escuchen, y
eso es lo que hice aquella tarde. Casi todo el rato hablaba ella, y a mí me gustaba escuchar
todo lo que mi abuela tenía que contarme. Más que importarme la nota que sacara en aquel
trabajo, me quedé con la experiencia vivida. Nunca la olvidaré. La cinta que grabé, es un
recuerdo que nadie me quitará. Además, la gente que escuche la grabación se puede hacer una
idea más acertada de todo lo que explica mi abuela si la oye, que no si la ve escrita. Esta
metodología de las fuentes orales pienso que es un buen recurso para recoger testimonios de
primera mano y sin duda, si algún día tengo que volver a utilizarlo, estaré encantada de
hacerlo. Os recomendaría a todos que lo hicieseis; sólo hace falta una cinta, una grabadora y
un entrevistado. El tiempo que le dedicas y que pierdes, luego es recompensado. Si podéis y
os hace falta, no dudéis en utilizar las fuentes orales. Gracias “profe” por haberme hecho
pasar sobre todo, un rato agradable con mi abuela, que es lo que al final me llevo y recuerdo!
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Altres activitats a realitzar amb fonts orals en tercer curs d’ESO
I.- Per a l’estudi del Sector Primari (agricultura i ramaderia) us proposem:
- la lectura i comentari de fragments d’entrevistes publicades en la bibliografia abans
citada. L’Annex núm. 4 que adjuntem és un recull d’alguns d’aquests testimonis.
- portar testimonis presencials a classe.
- visionar i comentar vídeos i fotografies sobre el tema. Documental “La
transhumància”.
II.- Per a l’estudi del Sector Secundari i Terciari (indústria i serveis) us proposem:
- la lectura i comentari de fragments d’entrevistes publicades en la bibliografia abans
citada. L’Annex núm. 5 que adjuntem és un recull d’alguns d’aquests testimonis.
- portar testimonis presencials a classe.
- visionar i comentar vídeos i fotografies sobre el tema.
III.- Per a l’estudi del treball de la dona en l’àmbit rural, industrial i familiar us
proposem:
- la lectura i comentari de fragments d’entrevistes publicades en la bibliografia abans
citada. L’Annex núm. 6 que adjuntem és un recull d’alguns d’aquests testimonis.
- portar testimonis presencials a classe.
- visionar i comentar vídeos i fotografies sobre el tema. Veure contingut exposició
“Cent anys de protagonisme invisible”.
Us proposem, per tant, abordar aquests temes també a partir de la lectura i anàlisi de
textos. Alguns d’ells pertanyen a entrevistes inèdites realitzades per alumnes de l’IES
Barres i Ones i estan dipositades a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona, Secció
Fonts Orals. Altres textos són fragments d’entrevistes fetes per l’autor d’aquest treball i
que han estat publicades en diferents llibres d’història. El Centre de Recursos
Pedagògics de Badalona disposa d’una relació de persones disposades a visitar els
instituts per donar testimoni de la seva experiència en relació a les temàtiques citades.
El vostre professor pot sol·licitar la seva presència a classe posant-se en contacte amb
dit Centre de Recursos, que també disposa d’una Maleta Pedagògica amb documentals
sobre la qüestió.
A més d’aquestes activitats complementàries proposades, les fonts orals les podeu
utilitzar en la recerca de diverses temàtiques relacionades amb el currículum de tercer
d’ESO com: la transformació del propi barri o ciutat, les formes de vida d’abans i d’ara,
canvis en les formes de treball i desaparició d’oficis tradicionals, comparació de les
condicions de treball en diversos sectors productius, la professió del pare o de la mare,
el treball de les mestresses de casa, la història d’un negoci familiar (botiga, indústria,
bar, etc.), l’agricultura d’abans i la d’ara, treball rural i treball industrial, el
despoblament rural, la família en època dels nostres avis, els diferents models familiars
en l’actualitat, la vida quotidiana d’abans i d’ara, la immigració actual, l’anàlisi i
comparació de les diferents cultures i comunitats amb les que conviviu, la història del
propi institut, oci i temps de lleure, el consum de l’aigua, el tractament dels residus
domèstics, el Quart Món a les vostres ciutats, l’associació de veïns del barri,…
Tornar a l’índex general

Tornar a l’Índex de l’Annex C
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Proposta didàctica per a quart curs d’ESO
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Índex de la proposta didàctica per a quart curs d’ESO
Introducció: Fitxes per a la reflexió sobre el concepte d’història.
- Fitxa núm. 1. Definicions d’història.
- Fitxa núm. 2. Textos de Paul Thompson sobre Història Oral.
- Fitxa núm. 3. Activitats sobre fonts orals.
Activitats bàsiques: II República i Guerra Civil
Franquisme i transició
I.- Descripció de l’activitat.
II.- El qüestionari ampliat.
III.- Cerca d’informació, eines de treball, temporalització i criteris d’avaluació.
Activitats complementàries
- Lectura i comentari de fragments d’entrevistes sobre la II República i la Guerra Civil.
Visionar vídeos. Testimonis presencials a classe. (*Annex núm. 7).
- Lectura i comentari de fragments d’entrevistes sobre el franquisme i la transició.
Visionar vídeos. Testimonis presencials a classe. (*Annex núm. 8)
- Visita al Museu d’Història de Catalunya.
Tornar a l’índex general
1

Tornar a l’Índex de l’Annex C
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Introducció: Fitxes per a la reflexió sobre el concepte de Història
En quart d’ESO (també en segon de Batxillerat), el currículum està centrat en els segles
XIX i XX i, per tant, molts temes poden ser estudiats mitjançant fonts orals. Tot i que
ja queden poques persones que poden donar testimoni sobre com era la vida en el
primer terç del segle XX, també podeu acostar-vos a aquesta etapa a partir dels
records que els seus protagonistes van transmetre als seus fills i descendents. Encara
estem a temps per a recuperar records i vivències que ens mostren com va ser aquella
època, però el temps s’esgota i aviat desapareixeran. Les persones grans que us envolten
(pares, avis, veïns, amics, etc.) són portadors, si teniu capacitat d’escoltar-los,
d’experiències úniques i de vivències profundes. Darrera de cada persona sol haver
una vida rica en treball, en lluita, en estimació, en valors que convindria recollir
perquè la seva aportació és fonamental per reconstruir la història de la col·lectivitat.
Hem d’adonar-nos del valor que tenen les seves vides i de la responsabilitat que tenim
de recollir i guardar la seva memòria històrica. En el nostre intent de millorar el futur
podem trobar idees, valors, inspiració i llums en aquesta història de la qual els vostres
familiars també van ser protagonistes.
Com en els cursos anteriors les primeres fitxes que presentem tenen com a objectiu
ajudar-vos a seguir aprofundint en el concepte d’història, en el valor de la font oral i la
seva aportació a la recerca històrica. Podeu repassar les fitxes de tercer d’ESO,
especialment la fitxa núm. 4 que tracta sobre la metodologia de les fonts orals.
Metodologia que aquest curs, després de l’experiència tinguda fins ara, haureu de
millorar i perfeccionar. Heu d’aspirar a ser bons entrevistadors. Això vol dir que heu de
tenir capacitat per formular preguntes, per comprendre, dialogar, saber escoltar i al
mateix temps dirigir una conversa, saber extreure coneixements d’ella, redactar
correctament el que heu sentit, desenvolupar l’esperit crític, la capacitat de treball en
grup i d’entrar en relació amb entitats i institucions. Tot això implica augment de
coneixements, adquisició de procediments i vivència de valors. Les fonts orals tenen
una dimensió profundament humana i social perquè afavoreixen d’una forma
extraordinària el diàleg entre pares i fills, entre l’escola i la família i també amb les
institucions. Us animo a que les practiqueu més enllà de les exigències escolars. Sobre
qualsevol temàtica podeu preguntar als vostres pares i avis. La informació que rebeu
d’ells l’heu de saber incorporar als vostres estudis i deixar que influeixi en la formació
de la vostra personalitat.
Uns dels temes que estudiareu en quart curs (Guerra Civil i franquisme) corresponen a
una memòria traumàtica que va marcar profundament les persones que van viure
aquests esdeveniments. Algunes d’elles prefereixen no parlar gens sobre la qüestió
perquè és una forma d’oblidar records dolorosos o de preservar els descendents de
possibles riscos. Acosteu-vos-hi amb molta sensibilitat i respecte quan abordeu aquests
temes, però no deixeu mai d’escoltar i perquè tenen moltes coses a comunicar que us
sorprendran. També ells, en la mesura que són capaços de recordar i expressar els seus
neguits, s’alliberen. Ànim i endavant.
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Fitxa núm. 1: Definicions d’història:

Edward Hallet Carr: “La palabra historia designa el proceso de investigación en el pasado de
las personas viviendo en sociedad. La historia es un proceso continuo de interrelación entre el
historiador y los hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado”.
Pierre Vilar: “La historia es la ciencia de la totalidad social y no de tal o tal parte, ciencia del
fondo de los problemas sociales y no de sus formas, ciencia del tiempo y no del instante o de la
actualidad (…) La historia pone de manifiesto los mecanismos que unen los acontecimientos con
la dinámica de las estructuras”.
Lucien Febvre: “No hay historia económica y social. Hay historia a secas, en su unidad: la
historia que es toda social, por definición”.
Marc Bloch: “El objeto de la historia es esencialmente el hombre. Mejor dicho: los hombres.
Allí donde huele a carne humana sabe el historiador que está su presa”.
Antonio Gramsci: “La historia se refiere a los hombres, a cuantos más hombres sea posible, a
todos los hombres del mundo en cuanto se unen entre ellos en sociedad y trabajan, luchan y se
mejoran a ellos mismos”.
Vicens Vives: “Creemos fundamentalmente que la historia es la vida en toda su completa
diversidad. Intentamos captar la realidad viva del pasado, y, en primer lugar, los intereses y
pasiones del hombre común (...) Nuestro tiempo vendrá sellado por la preocupación por el
hombre común, por aquel hombre de la calle, del palacio o de la barraca, de la gran empresa o del
taller en serie que se han convertido en los principales protagonistas de la historia”.
Josep Fontana: “El protagonista de la historia es el hombre en sociedad. Son los hombres
agrupados en colectividades que incluyen los estadistas, los héroes y los genios pero también a
los obreros, a los campesinos y a los indigentes. Todos son actores, individualmente o en los
grupos sociales en los que se integran. El objetivo de una historia renovada ha de ser hablarnos de
aquellas cosas que afectan al mayor número posible de hombres, que marcaron sus vidas y
decidieron su futuro (…) La historia ha de reconocerse por estos dos signos: porque se ocupa de
los hombres en sociedad, de sus luchas y de su progreso y porque su finalidad es ayudarlos a
comprender el mundo en que viven y sea así un arma y una herramienta en la construcción de su
futuro (...) Si la historia no sirve para mejorar la suerte de los pobres y para empujar a los
políticos a preocuparse por hacer la tierra más habitable, no sirve de nada (...) hemos de situar el
presente en el centro de nuestras preocupaciones utilizando el pasado para hacer crecer nuestra la
conciencia lúcida. Porque la política tiene siempre preeminencia sobre la historia”.
Paul Thompson: “No se trata de reemplazar el mito conservador de la sabiduría de las clases
altas por otro de las clases bajas. Hace falta una historia que conduzca a la acción: no para
confirmar, sino para cambiar el mundo”.
Antoni Labriola: “¿Cual es el medio práctico para medir nuestra conciencia histórica? Vedlo
aquí, simplicísimo: nuestra capacidad para entender el presente”.
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Fitxa núm. 2. Textos de Paul Thompson sobre Història Oral

“La historia oral puede ser realmente un medio de transformar tanto el contenido como el
propósito de la Historia. Puede usarse para cambiar el enfoque mismo de la Historia y abrir
nuevas áreas de investigación; puede romper barreras entre profesores y estudiantes, entre
generaciones, entre instituciones docentes y el mundo exterior; y en la escritura de la historia
–sean libros, museos, radio o películas- puede devolver a la gente que hizo y vivió la historia
un lugar central a través de sus propias palabras (...) La historia oral hace posible un juicio
mucho más equitativo: ahora pueden citarse también testigos de las clases bajas, los
desheredados y los derrotados. Lo cual propicia una reconstrucción del pasado más realista y
más justa, una alternativa a la interpretación establecida. De este modo la historia oral tiene
unas implicaciones radicales para el mensaje social de la historia en su conjunto.
La historia oral es una Historia construida en torno a la gente. Introduce la vida en la Historia
y eso hace que se amplíen sus miras. Hace posible los héroes no sólo entre los líderes, sino
entre la mayoría desconocida de la gente. Estimula a estudiantes y profesores a trabajar codo
con codo. Introduce la historia en la comunidad y la extrae de ella. Ayuda a los menos
privilegiados, y especialmente a los viejos, en la búsqueda de la dignidad y la confianza en sí
mismos. Favorece el contacto – y en consecuencia el entendimiento- entre las clases sociales
y entre las generaciones. Y puede dar a los historiadores en particular – y a otros que
participan de sus actividades- un sentimiento de pertenecer a un lugar y a un tiempo. En otras
palabras, actúa en pro de unos seres humanos más completos. De igual modo, la historia oral
presenta un desafío a los mitos de la Historia comúnmente aceptados, y a los juicios
autoritarios inherentes a su tradición. Y aporta medios para una radical transformación del
significado social de la Historia.
Las posibilidades de la historia oral se extienden a todos los campos históricos. Pero son más
fundamentales en unos que en otros. Y dan lugar a una corriente de fondo hacia una Historia
más personal, más social y más democrática. Ello no sólo afecta a la historia ya publicada,
sino también al proceso de elaboración. El historiador se ve abocado a un contacto con sus
colegas de otras disciplinas: la antropología social, la dialectología, la literatura, las ciencias
políticas. El erudito se ve compelido a abandonar su gabinete y salir al mundo exterior. Las
jerarquía de las instituciones, de los enseñantes y los enseñados, se rompe merced a la
investigación conjunta. Los mayores y los jóvenes se benefician de un mayor acercamiento
e intercambio. Los clásicos de la historia oral continuaran sin duda alguna siendo creados por
unos individuos inclasificables. Pero ha habido un cambio en el proceso historiográfico
prácticamente inadvertido por los críticos de libros. Cada vez más grupos de historia oral han
llevado a cabo sus propias publicaciones.
La historia oral aporta una nueva base para la realización de proyectos originales no sólo
por parte de profesionales, sino también de estudiantes, de escolares o de la gente de una
comunidad. No han de limitarse a prender su propia historia, pueden escribirla. La historia
oral le devuelve a la gente la Historia con sus propias palabras. Y al tiempo que les hace
entrega de un pasado, les suministra también un punto de apoyo de cara a un futuro
construido por ellos mismos” ( Fragments del llibre La Voz del pasado. Historia oral de Paul
Thompson).
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Fitxa núm. 3: Activitats sobre fonts orals

ACTIVITATS SOBRE LES FONTS ORALS.
1.- Escriu la teva pròpia definició del que entens per “història”. Exposa-la a classe i
escolta les definicions dels teus companys. Redacteu tots plegats una definició
consensuada.
2.- Reflexiona personalment sobre la utilitat que té la història per a les persones i la
societat. Poseu en comú les vostres reflexions i elaboreu un llistat amb les aportacions
de tota la classe.
3.- Explica amb paraules teves què són les fonts orals i descriu els elements que
intervenen en la seva realització.
4.- Elabora un gràfic amb els avantatges i els desavantatges que tenen les fonts orals
respecte d’altres fonts històriques.
5.- Creus que les fonts orals són una metodologia adient per a ser utilitzada en les
activitats escolars? Per què? Reviseu els llibres de text de quart d’ESO i comproveu si
incorporen les fonts orals a l’estudi de la història recent.
6.- Elaboreu amb la participació de tota la classe una bateria de temes corresponents al
segle XX que podrien ser investigats amb fonts orals.
7.- Reflexioneu en petit grup al voltant d’aquesta pregunta: podeu exercir els alumnes,
tot i la vostra joventut, d’historiadors o, pel contrari, aquesta tasca està reservada
exclusivament als historiadors professionals i a la gent gran?
8.- Visioneu el vídeo “Fonts Orals a l’Aula” elaborat pels alumnes de l’IES Barres i Ones
i feu una valoració del seu contingut.
9.- Confeccioneu un esquema personal amb les etapes més característiques d’un projecte
d’història oral ordenades de forma cronològica. Comenteu en grup quines etapes són les
que demanen més dedicació i esforç.
10.- Visioneu altres vídeos de caràcter històric realitzats amb fonts orals i comenteu-los a
classe.
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Activitat bàsica: II República i Guerra Civil.
Franquisme i transició.
I.- Descripció de l’activitat
L’activitat bàsica que us proposem per a aquest curs consisteix en realitzar una o més
entrevistes sobre la II República i la Guerra Civil (segon trimestre) o sobre el
Franquisme i la transició (tercer trimestre). Els dos temes els podeu unificar si el format
d’entrevista elegit és la història de vida. La història de vida dóna una visió més
profunda, àmplia, rica i intimista d’un tema i obre noves perspectives en l’estudi de la
història. Són, per regla general més llargues (no és el mateix fer una entrevista a una
persona de 20 anys que a una altra de 80 anys) i, lògicament, més costoses de
transcriure. En la construcció de la font oral heu de seguir les passes estudiades l’any
passat (fitxa núm.4 de tercer d’ESO) però aquest curs heu de millorar especialment en
dues qüestions: en la qualitat de la transcripció literal i en la crítica a les fonts orals
creades. Es tracta de progressar en la pràctica correcta de l’entrevista i de realitzar-la
amb el màxim rigor metodològic. No obstant no podeu oblidar que l’objectiu últim que
pretenem amb qualsevol entrevista és aconseguir informació i coneixements sobre el
tema que estudiem, coneixements que heu de saber integrar amb els que provenen
d’altres fonts històriques i compartir-los posteriorment a classe.
II. El qüestionari
Per facilitar-vos la tasca investigadora us adjuntem un model de qüestionari ampliat.
Aquest tipus de qüestionari suggereix, al voltant d’unes temàtiques bàsiques, una gran
varietat de preguntes d’ampliació, de seguiment i de concreció.
Heu de tenir en compte, no obstant, que el qüestionari no és cap recepta que s'ha de
seguir al peu de la lletra. És simplement una eina per ajudar l'entrevistat a buidar la seua
vida. Per tant, l'entrevistador l'ha de saber utilitzar de forma creativa i flexible segons la
persona que té davant. Les preguntes poden variar molt en funció de si la persona
entrevistada és home o dona, natural o immigrant, jove o major, masover o del poble,
d'una professió o d'altra, etc. No és necessari que les preguntes siguin formulades tal
com estan escrites aquí: el qüestionari, més que donar les preguntes fetes, vol suggerir
idees per a què l'entrevistador disposi de recursos a l'hora d'intentar treure la informació
pretesa. Tampoc cal esgotar totes les preguntes. A l'inici de cada bloc temàtic hi ha una
pregunta general (oberta) de la qual convé partir i a continuació es formulen una sèrie
de preguntes d'ampliació o de concreció sobre determinats aspectes que creiem cal
intentar recollir. En funció del que digui l'entrevistat, l'entrevistador -que ha de ser "tot
orelles"- haurà d'inventar-se amb agilitat preguntes noves per aprofundir en el nou tema
que no tenia previst. El qüestionari intenta combinar adequadament l'ordre cronològic
amb el temàtic, però penseu que no sempre això és possible. No ens hem d'angoixar per
això i en la mesura que puguem hem de reconduir l'entrevista segons l'esquema
dissenyat. En tot moment s'han de tenir clars els objectius de l'entrevista, no tenir presa,
formular les preguntes amb sensibilitat, respectar el ritme de l'entrevistat però sense
perdre el control de l'entrevista i gaudint d'aquest moment privilegiat i intens.
L'entrevista no pretén ser més que un diàleg en profunditat en el qual, no podem
oblidar-ho, el protagonista és l'entrevistat. Hem de mantenir sempre una actitud de
neutralitat però també de respecte i d'acceptació i ser mereixedors de la confiança que
els nostres entrevistats dipositen en nosaltres. No passa res si les entrevistes no ixen
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perfectes, a classe posareu en comú la vostra experiència, corregireu errors i millorareu
la vostra feina.
Recordeu igualment que, tant a l'inici de l'entrevista (de forma oral i gravada) com al
finalitzar-la (de forma escrita), heu de demanar la cessió intel·lectual a l'entrevistat.
Això és fonamental perquè sense el seu consentiment no la podem utilitzar per a l'estudi
de la història i, per tant, és com si no la tinguérem. Heu d'elaborar immediatament
també la fitxa tècnica. De les dues qüestions teniu plantilles fotocopiades (fitxes 6, 7, 8,
9 i 10 de tercer d’ESO) que us facilitaran fer aquest treball a tots els alumnes de forma
semblant. La transcripció ha de ser literal, tal qual sentiu en la gravació. Heu d’utilitzar
correctament els signes de puntuació. Les observacions (si plora, si riu, si dubta, si hi ha
interrupcions, etc.) les heu d’escriure entre parèntesi. Si surt algun problema de tipus
lingüístic (la forma en que s'ha d'escriure una paraula, els signes de puntuació més
adients, etc.) el podeu discutir i comentar a classe. Per últim recordar-vos que quan
lliureu l'entrevista ho heu de fer en un sobre que contingui tots aquests elements: cinta
gravada o CD, transcripció escrita, disquete, cessió intel·lectual i fitxa tècnica. Ens hem
d'acostumar a treballar amb rigor.
El model de qüestionari que podeu veure a continuació té un caràcter merament
orientatiu i està pensat per a una persona gran, la història de la qual es remunta a
l’època de la II República. No obstant sabeu que les preguntes s’han de formular,
lògicament, en funció de l’edat i d’altres característiques de la persona entrevistada. El
qüestionari està ordenat cronològicament i per blocs temàtics. El primer bloc de
preguntes, en el cas d’entrevistar persones de la primera generació, ens permet treure
informació sobre els seus pares, és a dir, sobre la primera generació del segle. Al mateix
temps ens facilita una entrada cronològica i progressiva en l’entrevista.
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Història de vida. Centres d’interès i principals àrees de recerca.
Qüestionari ampliat.
1.- Com eren els teus pares i on vivien?. Arrels socials i familiars.
Característiques del lloc on van néixer (habitants, economia, tradicions, etc.), ambient familiar
(parents, celebracions, tracte, etc.), treball dels pares (professió, assalariats?, autònoms?,
emprenedors?, sou, edat en què van començar a treballar, edat en què es van jubilar, existia la
jubilació?, etc.), escolarització (com era l’escola? quants anys van estudiar, com eren els
mestres?…), creences (celebració dels sagraments ordinaris,
relació amb l’Església,
agnosticisme?, festes religioses,…), ideologia (dretes?, esquerres?, socialista?, anarquista?,
liberal?, conservador?,…), status social (classe obrera?, funcionari?, petit empresari?…),
esdeveniments importants recordats. Records dels avis i altres avantpassats.
2.- Què recordes de quan eres petit?. Època d'infantesa.
Condicions de vida: habitatge, alimentació, vestit, jocs, escolarització, religiositat, costums,
rols socials i familiars, sentiments, experiències,...
(*) Cada un d’aquests aspectes es poden aprofundir més a base de preguntes obertes i
concretes:
- Sobre l’habitatge es podrien fer les següents preguntes: característiques de la casa
(dependències, tipus de construcció, de lloguer o en propietat?, aigua corrent?, lavabos?, llar de
foc?, com era la cuina?, disposaven de llum?, tenien animals?, com es feia el manteniment?,
com eren els veïns?, quines relacions existien entre ells?, sentiments i records, …
- Sobre l’alimentació: què menjaven?, quants àpats es feien al dia?, quants plats es menjaven
en cada àpat?, on es guardaven els aliments?, quin era l’àpat que més agradava?, què es
menjava els dies de festa?, es feia la matança anual del porc?, es menjava fruita tot l’any?, es
feia dejuni per quaresma?, les begudes, els dolços i altres postres,…
- Sobre el vestit: com es vestia en aquell temps?, com es calçava?, existia “la moda” tal com
l’entenem ara?, on es comprava la roba?, com es feien els vestits?, qui els feia?, què es feia
perquè la roba durés el màxim de temps?, es passava la roba dels germans grans als petits?,
vestien igual els rics que els pobres?, on es rentava la roba?, com es feia?, quin sabó
utilitzaven?, com el feien?, la pràctica d’apedaçar i de sorgir, la bugada,...
- Sobre els jocs: tipus de jocs més corrents. Descripció d’algun d’ells. Quin era el que més
agradava?, costaven molts diners?, què feia els dies de festa?, anava al cinema?, recorda
alguna pel·lícula?, corria en bicicleta?, era seva, prestada o llogada?, anava a prendre el bany?,
com eren els banyadors?, anava al futbol?, quines festes populars recorda?, quins sentiments li
despertaven?, on anaven els promesos els diumenges?, a passejar?, al ball?, com era la
música?, qui tocava els instruments?, les tavernes i cafès,…
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- Sobre l’escola: descripció de l’escola (nombre d’alumnes?, caràcter rural o urbà?, pública o
privada?), de les dependències (hi havia biblioteca?, com era el pati?, com eren els lavabos?,
…) i especialment de l’aula (com eren els pupitres?, què hi havia a les parets?, hi havia
calefacció?...). Distribució dels nens i nenes (escola mixta?, seien junts nens i nenes?, els
ensenyaven les mateixes assignatures?, anaven les noies a “costura”?, on es posaven els més
aplicats?,…). Característiques dels llibres i del material utilitzat (quants llibres utilitzaven?,
quin preu tenien?, en quina llengua estaven escrits?, s’havien d’aprendre de memòria?, com
eren les llibretes?, amb què escrivien?…). Contingut de les assignatures (a quines matèries es
dedicava més temps?, quina era la que més li agradava i la que menys?, s’estudiava religió?,
qui la impartia i com?…). Dinàmica de la classe (quina metodologia utilitzava el professor?,
quina llengua utilitzava?, els era permès als alumnes fer preguntes?,…). Relació amb els
mestres i amb els companys (com recorda els teus mestres?, tenien “preferits”?, com
ensenyaven?, quines manies tenien?, en recorda el nom d’algun?, com es comportaven els
companys? quines bromes feien? quina relació tenien els nens i les nenes?, hi havia líders?, qui
era el seu millor amic?…). Horaris (quants dies a la setmana hi havia classe?, canviava l’horari
a l’estiu?, fèieu repàs fora de l’horari escolar?, quant durava l’esbarjo?…). Disciplina (hi havia
càstigs físics i humiliacions públiques?, en cas afirmatiu, com eren?, els pegaven?, els feien
copiar la lliçó?…). Esbarjo (a què jugaven els nens?, i les nenes?, es portaven l’esmorzar de
casa?, podien sortir de l’escola?, vigilava la mestra?…). Celebracions (com se celebraven les
festes civils i religioses del poble?, es guarnien les classes?, hi havia alguna festa escolar?…).
Relació amb la inspecció i les autoritats locals civils i eclesiàstiques (feien moltes visites a
l’escola?, quin sentiment despertaven?…).
(*) Aquest és un bon moment per preguntar si guarden algun tipus de document escrit o gràfic
sobre el tema (fotos, cartilles, enciclopèdies, llibretes, mapes, etc.).
- Sobre la religiositat: tenia l’Església una presència constant en la vida del poble o de la
ciutat? (festes religioses, processons, misses, benediccions, tocs de campanes, sermons, obres
assistencials, bateigs, casaments,…), anaven igual els homes que les dones a l’església?,
s’asseien junts? per què?, quina era la influència dels rectors de les parròquies en la vida cívica
i social?, com eren els sermons?, la religió es vivia en llibertat o amb imposició dels pares i de
l’ambient?, participaven els fidels en les tasques parroquials?, hi havia gent anticlerical?, per
què?. Les confessions, la primera comunió i la seva preparació, les col·lectes, el Domund,...
- Sobre rols socials i familiars: qui manava a casa?, qui feia sempre les feines de la llar?, com
era la relació entre pares i fills?, quin rol tenien els avis dins la família?, com eren les relacions
entre germans?, i amb els altres parents?, quines festes se celebraven?
- Sobre costums: com eren els casaments?, on es tenien els fills?, qui atenia la mare?, i si la
mare moria o no tenia llet, com alimentaven el nadó?, quins remeis casolans utilitzaven per
curar determinades malalties?, tenien vacances?, qui?, on anaven?. Hi havia temps per a
l’esbarjo?, quines activitats eren les més usuals?, a quins jocs jugaven?, on s’anava els
diumenges i dies de festa?, hi havia entitats culturals i recreatives on poder participar?, es
practicava algun tipus d’esport?. Descripció de les festes religioses i profanes més
destacades,…
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3.- Com va ser la teva època de joventut? Època de joventut:
- Estudis?. De quin tipus?, on?, quines dificultats tenien els joves per continuar estudis?,…
- El treball com a mestressa de casa?. Tipus de treballs. Mitjans que tenien per portar-los a
terme. La simultaneïtat en moltes dones del treball domèstic i del productiu. Quin tipus de
treball productiu feien les dones?, per què?, quins llocs ocupaven en el procés productiu?, per
què?, com el podien compaginar amb l’atenció als fills i a la llar?, cobraven el mateix sou?,
tenien algun tipus d’assegurança?, treballaven molts anys? L’embaràs. La maternitat.
Experiències, records, sentiments,...
- Treball assalariat a la indústria, al comerç, a la construcció, a la ramaderia, al camp.
Descripció d’alguns treballs artesanals: fuster, ferrer, paleta,... A partir de quina edat?
Descripció de les feines del camp més tradicionals: sega, verema, recollida de l’oliva, de
l’avellana, el treball a l’hort, a la granja,... Condicions laborals (horaris, sous, malalties
professionals, condició dels locals i màquines,...). Discriminació salarial en la dona? Relació
amb els companys i amb la direcció. Participació en moviments reivindicatius? Drets laborals
conquerits. Va participar en algun moviment reivindicatiu?, què pensa de les vagues i
manifestacions?, què pensa dels sindicats obrers?, afiliació?, militància?, on?, per què?
Experiències i sentiments més destacats.
- El treball com a agricultor. Donava el camp per mantenir la família?, el combinava amb
altres tipus de treball?, quins problemes tenia l’agricultor autònom?. La sega i els llogats. Els
pastors. El conreu de tabac. El proveïment de l’aigua. Els arrendaments i la relació amb
l’amo. Tipus de contractes. L’arribada de la mecanització: molins, trilladores, tractors,
segadores,... El treball en els masos: tipus de treballs ordinaris, com comercialitzaven els
productes?, com eren les comunicacions amb el poble o la ciutat?, on molien el blat?, quin
tipus de relació tenien amb els masos veïns i amb la gent del poble?, a quina escola anaven els
nens petits?, com era?, què feien quan algú de la família es posava malalt?, quines festes
celebraven?, en què consistien els festeigs?, practicaven la caça?,...
4.- Quins records tens de l’època de la II República i de la Guerra Civil?. Època de la II
República:
- Recordes alguna cosa de l’etapa d’Alfons XIII i de la dictadura de Primo de Rivera? El
caciquisme: qui eren els cacics i qui els feia cas?, quins partits polítics predominaven?
- Records i sentiments del 14 d'abril del 1931. Quines novetats s'experimentaren amb el
canvi de règim polític en l'àmbit escolar, religiós, moralitat, treball, política, etc.?, tot va
seguir igual?. El primer vot femení, com es va valorar per part de la dona i dels homes?
Votava?, a qui?, per què?, quins alcaldes recorda de l’època?
- Experiències en torn de la Guerra Civil: el Comitè i la nova organització política i
administrativa municipal. L’assalt a les esglésies i el destí dels símbols religiosos. La
persecució dels capellans, monges i gent de dretes. Els bombardeigs, la fugida del poble i els
saqueigs. El treball en temps de guerra i les col·lectivitzacions. La marxa cap al front.
Vivències en el front de guerra. La vida ordinària en la reraguarda: l’escolarització dels nens,
els jocs, el proveïment d’aliments, com i qui el feia?, dones milicianes?
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Experiències més destacades (la marxa al front del marit, del fill o del germà, la mort d'algun
familiar, l’exili, etc.). Les foses comunes, els refugis, l’entrada dels nacionals,... Consciència
del què passava? Àmbits de relació i xarxes de solidaritat entre els habitants del poble o de la
ciutat. Participació política activa?, vivència d'una major llibertat?, divisions profundes entre
la gent del poble durant la guerra? Posicionament ideològic i polític personal. Records,
sentiments, valoracions. Què pensava de Franco?, què pensava dels republicans?, què pensava
de la guerra?, què prefereix: democràcia o dictadura?, república o monarquia?.
5.- Com va viure l’època franquista? Època franquista:
- Va sofrir algun tipus de repressió a l’entrada dels nacionals o al finalitzar la guerra?, va
ser acomiadat del treball, empresonat, depurat o intimidat per les forces vencedores?, va haver
d’emigrar?, on?.
- La vida quotidiana en la immediata postguerra: va millorar o empitjorar respecte de
l’etapa anterior?, fam?, estraperlo?, racionament?, repressió?, por?. El sometent. Els maquis.
Condicions laborals i professionals (horaris, sous, treball nocturn, tracte empresari,
sindicació?, promoció professional?. Els “cupos” de blat i les requises. Recorda el preu d’un
quilo de pa en l’època de la postguerra?, què menjaven els agricultors a migdia quan
treballaven al camp?, qui els portava el menjar?, hi havia diners per comprar els queviures?.
Quan els diners escassejaven, com aconseguien els productes necessaris per viure?. La dona,
va veure millorada la seva situació o va perdre drets?, estava reconeguda la seva tasca de
mestressa de casa?, quins mitjans tenien les dones en aquell moment per a desenvolupar la
seva tasca?, hi havia rentadores, neveres, etc.? Rols conjugals i familiars en funció de la
ideologia del Règim i la moralitat de l’Església? Relacions veïnals i xarxes de comunicació
(fonts, mercat, safareig, carrer, entrada a l’església, forns, lleteries, metge,…). De què
parlaven les dones?, quins espais tenien per trobar-se?, gaudien de serveis educatius i
culturals?, estava permès el divorci? Rol dels fills i de les filles. Sexualitat reprimida?,
moralitat hipòcrita i puritana?, religiositat imposada? Com es feien els enterraments?, a tots
els enterraven dins del cementiri? Característiques de l’escola franquista: separació de sexes?,
es cantava el Cara al Sol al començar i acabar el dia?, tornen els càstigs?
- Quines eren les condicions de treball en els anys seixanta?. Possibilitats d'estudis
superiors o professionals per a les classes pobres i per a les dones? Què es feia en el temps de
lleure: cinema?, futbol?,… El Règim, va suprimir algunes de les festes tradicionals? Quines
eren les malalties més corrents en aquell temps?, com les curaven?, com funcionava la
sanitat?
- Va haver d'emigrar?, en quin any?, per què?, com?, on?,... Quins sentiments va viure per
aquest motiu?. En el lloc de destí, es va sentir acollit o pel contrari menyspreat i reprimit?,
quins problemes més importants va tenir a l’arribada?, com era la primera casa on es van
posar a viure?, era llogada o comprada? Si era llogada, quant pagaven al mes?. Si va ser
comprada, quant els va costar? Va rebre algun tipus de recolzament per part de veïns o
familiars? Li va costar molt trobar la primera feina?, on la va trobar?, quines eren les
condicions de treball (salari, horari, drets, etc.)?, va participar en alguna acció reivindicativa
laboral?. Si va marxar a un país estranger, va tenir problemes per motiu de la llengua?, com es
va produir la integració a la nova societat?, quines diferències més importants hi havia entre
el lloc d’origen i el nou lloc de residència?, sentia enyorança de la seva terra?, va emigrar sol
o amb tota la família? Quines eren les mancances més importants que existien en el barri on
vivia?, va participar en alguna acció per millorar les seves condicions urbanístiques i els
serveis bàsics?, conserva encara la seva identitat
319

d’origen? Si ja fa temps que resideix a Badalona: com va viure l’arribada de tants immigrants
a la ciutat?, amb recel?, amb sentiment humanitari?, amb indiferència?, què van fer els
ciutadans i les institucions per ells?, creus que la seva aportació ha estat fonamental per la
construcció de la ciutat?, creus que encara queden barreres entre els naturals i els que varen
venir d’altres indrets?
- Va participar d'alguna forma en la lluita per l’adveniment de la democràcia?, va ser
membre d’alguna associació cultural, sindical o política clandestina?, va participar en alguna
manifestació, acció o vaga antifranquista?, tenia consciència d’estar en una dictadura?
6.- Quins canvis més importants vas experimentar a l’arribada de la democràcia?.
Etapa democràtica:
- Què va sentir el dia que Franco va morir?. Què pensava del règim franquista?, què
pensava de l'oposició política a Franco?, quins sentiments li va despertar la transició
democràtica?, tenia por que el canvi polític portés a una nova guerra civil?. Aconseguida la
democràcia, té per costum anar a votar o més aviat s’absté? Si no té inconvenient a
manifestar-ho, a quin partit vota?, per què?. Està afiliat a algun indicat o partit o a alguna altra
associació?, on?, alguna responsabilitat concreta? Què pensa dels nous Moviments Socials
(feministes, ecologistes, pacifistes, solidaritat Tercer Món, moviments antiglobalització, etc.)?
Creu que les dones amb la democràcia han vist reconeguts tots els seus drets?, els homes
comparteixen amb les dones les tasques de la llar?
- Quants anys ha treballat en el sector productiu?, quins records més importants guarda dels
seu treball professional?. S’ha jubilat?, com viu la seva jubilació?, quins sentiments desperta
el record de tota una vida?, quines metes voldria aconseguir encara?
- Si és jove: com és la família?, què pensa dels pares?, com valora el sistema democràtic en
què viu?, quina ideologia té?, què pensa dels polítics i de la política?. Quina ha estat la seva
experiència com a estudiant?, com són els centres educatius on ha estudiat?, quins són els
valors més preuats pels joves en l’actualitat?, quins són els principals problemes i reptes amb
què s’enfronten els joves? La seva entrada al món laboral: inestabilitat laboral?, precarietat?,
sous baixos?, estabilitat?... Té definida la seva professió?, quines són les seves aspiracions i
objectius? Pertany a alguna associació cívica, cultural o esportiva?, creu que els joves tenen
les portes obertes a la participació cívica?
- Coneix l’origen dels immigrants que en l’última dècada han arribat al lloc on viu? Què
en pensa?, per què arrisquen la seva vida per venir al nostre país?, creu que els immigrants
actuals mereixen ser ben atesos per part nostra?, creu que fan la competència?, detecta alguna
diferència entre la immigració dels anys seixanta i l’actual?, li importaria tenir un immigrant
com a veí o com a company de treball, fins i tot, casar-s’hi?, creu que la convivència de
pluralitat de cultures és un problema o un enriquiment mutu?
- Quins han estat els tres moments més feliços de la seva vida? I els més tristos? Llegeix?,
què?. Escriu?. Quantes hores a la setmana mira la televisió?. Va al cinema o al teatre? Quines
afeccions té? Quina llengua utilitza normalment?, per què? Com li agradaria que fos la seva
ciutat?
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- Vol comunicar altres experiències o sentiments que no hagin sortit fins ara?
(*) Aquest és el moment adient per sol·licitar de l’entrevistat la cessió o donació d’algun
document personal d’interès. També és el moment en què se li ha de demanar la signatura
del full de cessió intel·lectual de l’entrevista. No oblidar en acabar l’entrevista donar-li les
gràcies per la seva amabilitat i acomiadar-se afablement.
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III. Cerca d’informació, eines de treball, temporalització i criteris d’avaluació.
Per aprofundir en la metodologia i contextualitzar els temes recomanem la lectura
d’algun dels següents llibres:
- FERRANDO, E. Fonts orals a l’aula. Ajuntament de Badalona, 2004.
- GÓMEZ, Pilar; GÓMEZ Pablo, SÁNCHEZ, PILAR. Història Oral. Teide, Barcelona,
1998.
- CARRERAS, Montse; FERRANDO, Emili. Àlbum de la memòria compartida. II
República i Guerra Civil a Badalona, Museu de Badalona, Badalona, 2007.
- CARRERAS, Montse; FERRANDO, Emili, VILLARROYA, Joan. Les migracions a
Badalona durant el segle XX. Museu de Badalona, Badalona, 2006.
- FERRANDO, Emili; MÁRQUEZ, Juan. Les Comissions Obreres en el franquisme.
Barcelonès Nord, 1964-1977. Publicacions Abadia de Montserrat, Barcelona, 2005.
- BARREDA, P.E; FERRANDO, E. Benassal segle XX. Estudi de poble rural realizat
amb fonts orals. Vinaròs, Quatre Colors, 2007.
- FRASER, R. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil
española. Crítica, Barcelona, 1979.
- VILANOVA, M. Las mayorías invisibles. Icària, Barcelona, 1995.
- VINYES, Ricard. El daño y la memoria. Las prisiones de Maria Salvo. Plaza y Janés,
Barcelona, 2004.
Recomanem també la visió d’alguns dels següents documentals que fan referència a
l’època i temàtica estudiada i a la ciutat de Badalona i comarca. Tots ells, exceptuant el
primer que es troba al Museu, formen part de la Maleta Pedagògica de Fonts Orals que
gestiona el Centre de Recursos Pedagògics de Badalona.
- Col·lecció d’audiovisuals del Museu de Badalona, sobretot les pel·lícules i reportatges
sobre la vida quotidiana del fotògraf Ramon Cendrós Llobera.
- Quaranta anys fent camí, reportatge sobre les condicions del barri de la Salut el 1957.
- Jesús María. Badalona. Los inicios de un gran sueño, reportatge sobre la fundació el
1957 de l’escola de Jesús María als barris de la Salut Alta i de Sistrells.
- La Guerra Civil i la indústria a la ciutat de Badalona, reportatge sobre la guerra i
postguerra realitzat per Gemma Batayé i Joan Carpa, alumnes de la Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna.
- Executada, reportatge sobre l’execució el 18 d’abril de 1939 al Camp de la Bota de
Carme Claramunt (única dona de Badalona executada en la postguerra), realitzat per
Elísabet Cros, Candela Figueras i Guillem Sánchez, alumnes de la Facultat de Ciències
de la Comunicació Blanquerna.
- Les Comissions Obreres en el franquisme a la comarca del Barcelonès Nord,
audiovisual realitzat per Joan Rico i Emili Ferrando.
- * Reportatge sobre l’alcalde de Badalona, Frederic Xifré, executat en la postguerra.
- * Reportatge sobre el líder anarcosindicalista Joan Peiró, executat en la postguerra..
Per a la qüestió metodològica recomanem la visió del documental Fonts orals a l’aula,
protagonitzat pels alumnes de Batxillerat de l’IES Barres i Ones i produït per Carles
Bria i Emili Ferrando i del documental Mira què fem!, elaborat per Dolors Freixenet
(IES Esteve Terrades) per al Crèdit comú: “El franquisme: Estudi de les fonts orals”.
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El tema de la II República i la Guerra Civil correspon al segon trimestre del curs. El
tema del franquisme i la transició s’ubiquen dins del tercer trimestre. Si es volen
aprofundir des de les fonts orals i s’opta per el format d’història de vida, els dos temes
es poden treballar conjuntament durant el tercer trimestre.
Les fitxes de suport a la realització de les entrevistes i els criteris d’avaluació són els
mateixos que els proposats en tercer d’ESO.

Activitats complementàries
- Lectura i comentari de fragments d’entrevistes sobre la II República i la Guerra Civil.
Visionar vídeos. Testimonis presencials a classe. (Annex núm. 7)
- Lectura i comentari de fragments d’entrevistes sobre el franquisme i la transició.
Visionar vídeos. Testimonis presencials a classe. (Annex núm. 8)
- Visita al Museu d’Història de Catalunya (planta tercera). Dossier per a la visita.
(*) El Centre de Recursos Pedagògics de Badalona coordina una llista de persones
disposades a visitar els instituts i explicar el seu testimoni en relació amb aquests temes.

Tornar a l’índex general
1

Tornar a l’Índex de l’Annex C
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Proposta didàctica per a primer curs de Batxillerat
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Índex de la proposta didàctica per a primer curs de Batxillerat
Introducció metodològica
Activitat bàsica. La interculturalitat. Entrevistes a dos immigrants actuals
Descripció de l’activitat.
Activitats complementàries
I.- Lectura i comentari de textos d’entrevistes realitzades. (*Annex núm. 9).
II.- Visita de testimonis a classe.
III.- Visionar documentals i pel·lícules sobre el tema.
IV.- Presentació de treballs sobre la immigració estrangera realitzats per alumnes de
Batxillerat en els cursos anteriors.
V.- Cercar informació en periòdics i al Departament d’Estadística de Badalona sobre
dades actuals referides a la població de Badalona i dels barris. Elaboració d’un dossier i
informe sobre el tema
VI.- Visita Museu de la Immigració de Catalunya. Sant Adrià de Besòs.
Fitxes:
- Fitxa núm. 1. Metodologia de la font oral (II) . Ampliació.
- Fitxa núm. 2. Activitats sobre la preparació de l’entrevista.
- Fitxa núm. 3. Activitats sobre la realització de l’entrevista.
- Fitxa núm. 4. Activitats sobre la fitxa tècnica i la transcripció.
- Fitxa núm. 5. Potencialitats educatives de les fonts orals.
Tornar a l’índex general
1

Tornar a l’Índex de l’Annex C
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Introducció metodològica
El treballs que heu realitzat amb fonts orals al llarg de l’etapa de l’ESO han fet
possible que acumuleu una significativa experiència sobre el tema que, arribat aquest
moment, us permetrà ser més ambiciosos en la seva aplicació, no solament en
Batxillerat, sinó també en la vostra activitat cívica i cultural i en els estudis universitaris
que aviat començareu.
L’objectiu en l’actual etapa (primer i segon de Batxillerat) és realitzar entrevistes de
qualitat en el context d’un projecte de recerca ben definit i dissenyat, seguint el mètode
científic característic de la investigació històrica. Aquesta pràctica metodològica
suposarà un salt qualitatiu en la forma d’aprendre i us dotarà d’eines per al treball
autònom. A més de ser bons entrevistadors heu de prestar especial atenció a la crítica, a
la interpretació i al tractament de les fonts orals creades. Les fonts orals les heu de
saber contrastar amb les dades extretes de la bibliografia estudiada i la informació que
aporten altres fonts històriques. Heu d’aprendre també a posar-les en relació amb les
hipòtesis formulades en el treball de recerca que aneu a realitzar. Amb això reforçareu
una metodologia i una mentalitat científica que, sens dubte, us serà sempre molt útil.
Les fitxes que venen a continuació pretenen, sobre la base adquirida en l’etapa de
l’ESO, aprofundir en la metodologia de la font oral per tal de desenvolupar les
potencialitats que tenen en l’estudi de la història recent. La fitxa núm. 1 és una
ampliació de la que es va presentar en tercer d’ESO. En ella s’expliquen les activitats a
realitzar abans de l’entrevista, durant i després. L’entrevista és un procés llarg i complex
i no podeu descuidar cap dels aspectes que intervenen en la seva construcció. Les fitxes
2, 3 i 4 són qüestionaris que intenten formular preguntes per a la revisió personal i
col·lectiva de cada una d’aquestes fases. La revisió col·lectiva és l’eina més adequada
per millorar i avançar en la pràctica de les fonts orals. Podeu utilitzar-les de forma
flexible, en funció de les vostres necessitats. La fitxa núm. 5 tracta de les potencialitats
educatives de les fonts orals. Podeu comentar i ampliar les idees que hi apareixen a
partir de la vostra reflexió personal i del diàleg tingut a classe.
Us recordo que les fitxes de suport a l’entrevista que us vam oferir en tercer d’ESO
(model de fitxa biogràfica, de fitxa tècnica, de cessió intel·lectual, etc.) segueixen sent
vàlides per a Batxillerat i també per a l’etapa universitària que aviat començareu molts
de vosaltres. Guardeu-les com una eina de treball per al futur.
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Activitat bàsica: La interculturalitat. Entrevistes a dos immigrants
actuals.
Descripció de l’activitat
L’activitat que us proposem per a primer curs de Batxillerat consisteix en fer dues
entrevistes a persones d’altres països i d’altres cultures que visquin actualment a
Badalona o a Catalunya. També poden ser entrevistades persones lligades estretament al
món de la interculturalitat i responsables d’entitats preocupades pel tema. L’objectiu és
que milloreu la vostra comprensió del món actual i aprofundiu en la interculturalitat.
Heu de saber elegir els vostres entrevistats, construir un qüestionari bàsic personalitzat
a partir dels coneixements que voleu obtenir o dels interrogants que us plantegeu, i
realitzar les entrevistes acordades. Posteriorment les heu de transriure, confeccionar la
fitxa tècnica, treure les conclusions pertinents i compartir-les a classe.
Com podeu comprovar solament hem enumerat les passes a donar perquè creiem que
teniu suficients elements i experiència per omplir-les de contingut vosaltres mateixos.
Us heu d’acostumar al treball autònom. Penseu, no obstant, que el professor està
sempre en disposició d’ajudar-vos si ho necessiteu.
Per aprofundir en la metodologia podeu consultar:
- FERRANDO, E. Fuentes orales e investigación histórica. Ediciones del Serbal,
Barcelona, 2007
- FOLGUERA, P. Cómo se hace historia oral. Eudema, Madrid, 1994.
Per a l’estudi del tema:
- CARRERAS, Montse; FERRANDO, Emili, VILLARROYA, Joan. Les migracions a
Badalona durant el segle XX. Museu de Badalona, Badalona, 2006.
- DOMINGO, Andreu i altres. Migracions internacionals i població jove de
nacionalitat estrangera a Catalunya. Generalitat de Catalunya. Secretaria general de
Joventut. Barcelona, 2001.
- Fundació Jaume Bofill. Anuari de la immigració a Catalunya 2000 (*també els
anuaris dels anys 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006). Mediterrània. Barcelona.
- Parlament de Catalunya. Document d’estudi sobre la Política d’Immigració a
Catalunya. Publicacions del Parlament de Catalunya, Barcelona, 2001.
- VIVES, Núria. Som iguals, som diferents. Ajuntament de Cornellà de Llobragat, 2000.
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Activitats complentàries
I.- Lectura i comentari de textos d’entrevistes realitzades. (*Annex núm. 9). Podeu
consultar també l’última part de la introducció a l’annex núm. 3 (tercer curs d’ESO)
sobre la immigració actual a Badalona.
II.- Visita de testimonis a classe. El Centre de Recursos Pedagògics de Badalona pot
facilitar la visita al vostre institut de persones enteses en el tema, si ho sol·liciteu.
III- Visionar documentals i pel·lícules sobre el tema. La Maleta Pedagògica de Fonts
Orals compta amb documentals i pel·lícules sobre el tema.
IV.- Presentació de treballs sobre la immigració estrangera realitzats per alumnes de
Batxillerat en els cursos anteriors.
V.- Cercar informació en periòdics i al Departament d’Estadística de Badalona sobre
dades actuals referides a la població de Badalona i dels barris. Elaboració d’un dossier i
informe sobre el tema
VI.- Visita Museu de la Immigració de Catalunya. Sant Adrià de Besòs.
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Fitxa núm. 1: Metodologia de les fonts orals (II). Ampliació.

Fases de l'entrevista oral
Cap entrevista s’ha de portar a terme en principi sense una acurada preparació. Aquesta
preparació implica coneixement de la temàtica a estudiar i coneixement de la metodologia
Fitxa
Activitats
sobre la que
preparació
de una
l’entrevista:
de
les núm.
fonts 2:
orals.
Les activitats
comporta
entrevista es poden ordenar en tres fases:
1.- Preparació
- Un primer pas a donar és determinar el perfil i elegir les persones a entrevistar (qui i
quants), seguint criteris (edat, sexe, professions, càrrecs, etc.) i en funció de les temàtiques i
variables que volem investigar.
- Cal tenir una primera trobada amb l’entrevistat. Explicar-li el perquè de l'entrevista i el
projecte de recerca. Concertar dia, hora i lloc. Demanar-li permís per a gravar. La confecció
d’una fitxa biogràfica inicial ens apropa a la personalitat de l’entrevistat i ens permet
adaptar millor el qüestionari. L’explicació dels blocs temàtics sobre els quals es faran les
preguntes obliga els entrevistats a pensar i fer memòria abans de l’entrevista.
- Determinar el tipus d’entrevista a realitzar (temàtica, història de vida, etc.). Veure la
conveniència o no de fer-la individual o col·lectiva. S’aconsella l’entrevista personal en les
primeres experiències com a entrevistador. S'aconsella també fer-ne poques (les suficients),
però ben escollides i ben fetes.
- Elaborar una bateria de preguntes obertes (obren al relat de grans temes) i concretes (de
caràcter exploratori, d’ampliació o de seguiment) enquadrades en blocs temàtics
corresponents als objectius que es busquen aconseguir en l’entrevista. Els entrevistadors
han d’implicar-se i participar en la confecció de les preguntes. En tot cas el qüestionari
sempre serà indicatiu, d’aplicació flexible i creativa. Seria convenient revisar-lo en funció
de les primeres entrevistes. L’ordre de les preguntes no ha de ser cap obsessió ni tampoc el
formular-les totes però convé fer compatible l’ordre cronològic amb el temàtic. No oblidem
que la funció de l’entrevistador és aconseguir informacions valuoses sobre l’objecte
d’estudi que porta entre mans.
- Preparar tot el material necessari: (cassette, càmera, cintes de cassette i de vídeo, piles,
qüestionari, paper, bolígraf, adreça entrevistat, telèfon,... Familiaritzar-se amb ell, veure si
es necessita l’ajuda d’algú per a la filmació, etc.
2.- Realització entrevista
- Puntualitat. Hem de guardar un temps per la introducció i també pel comiat.
- Lloc de l’entrevista: aconseguir una habitació còmoda, tranquil·la i sense sorolls que
afavoreixi la comunicació i la concentració personal. Evitar bars, places, llocs de treball
sorollosos, etc.
- Material de gravació de qualitat. Fer una prova abans de començar per comprovar la
qualitat de l’enregistrament i vigilar posteriorment per tal que l’entrevistat no se separi de la
gravadora. És molt important assegurar la qualitat de la veu enregistrada de forma
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que la font oral aconseguida sigui fàcil de transcriure i de ser consultada. Cal saber superar les
dificultats tècniques que es presenten en el decurs de l’entrevista.
- Començament entrevista: fer constància del dia, lloc, personatge i el seu permís per a que
quedi la cinta per a l’Arxiu com a font oral consultable. Se li recorda que posteriorment se li
passarà el document escrit de cessió intel·lectual de l’entrevista per a que signi.
- Ambient amigable. Voluntat de connectar amb l'entrevistat. Donar-li confiança. Saber llegir el
seu pensament. Ser "tot orelles". Viure aquest moment amb intensitat. Concentració. Pensar que
una entrevista és pràcticament irrepetible. Seducció, atenció, desig de parlar, desig de ser
escoltat i valorat; emocions, silencis, plors, dubtes,… Capacitat per posar-se “dins” i al mateix
temps mantenir-se “fora”, per guardar la distància. Equilibri entre el paper de narrador i el de
investigador. Neutralitat però també comprensió vers l’entrevistat. Tenir present sempre els
objectius de l’entrevista. Recordar que l’entrevista és un acte més complex del que sembla. Tot
i els consells que fem, cadascú ha de buscar el propi estil com a entrevistador.
- L'entrevistador ha de procurar en tot moment mantenir el control de l'entrevista. Dominar l’eix
cronològic i l’eix temàtic. Dirigir-la en funció dels objectius però sense perdre la flexibilitat i
sense interrompre contínuament. L’entrevista no ha de convertir-se en un interrogatori constant
(preguntes que solament admeten respostes curtes) sinó fer preguntes obertes i procurar que la
persona entrevistada marqui el seu propi ritme. Entrevista semi-dirigida. Més que una conversa
entre dos, hauria de ser un monòleg guiat. No oblidem que el protagonista ha de ser
l’entrevistat. És important que el testimoni se senti còmode en la seva narració. L’entrevistador
ha de saber conduir-lo amb habilitat, atent a la lògica pròpia del discurs, atent per tal
d’aprofundir en algun tema nou o important viscut per ell. Saber insistir en algun aspecte poc
clar. Saber canviar de tema si s'allarga massa. Saber “aguantar” els silencis i les aturades.
Aclarir les contradiccions. Demanar ampliacions (com, on, perquè, amb qui, etc.). Concretar
les imprecisions. Formular preguntes atrevides. Les preguntes han de ser unívoques, clares i
que no condicionin la resposta. Saber afrontar moments tensos. Introduir temes nous o
preguntes “estrella” per a desencallar la situació, si fa falta. Prendre nota per escrit de les idees
més importants ajuda a fer un seguiment de la narració i a realitzar, amb posterioritat,
preguntes sobre qüestions concretes sense necessitat d’interrupcions. Formular preguntes amb
sensibilitat. Deixar les més compromeses per al final. Respectuosos al màxim però també
creatius per saber entrar de diverses maneres. Aprofitar intervencions paral·leles de la dona,
fills, etc. o intervencions finals.
- Durada flexible, entre una i dues hores. Més no és convenient ja que un relat en profunditat
exigeix una concentració considerable tant de l’entrevistat com de l’entrevistador. Algunes
entrevistes es poden continuar, ampliar i aprofundir en sessions posteriors. Cal tenir sensibilitat
per a detectar quan l’entrevista ha donat de si tot el que podia donar o bé tenir en compte
l’esgotament de l’entrevistat, sobretot, si és una persona gran. És millor dues entrevistes curtes
que una massa llarga. Preguntar-li si conserva documents escrits o gràfics de primera mà.
Demanar la signatura de la cessió intel·lectual. Acabar de la manera més amigable possible i
donar les gràcies.
3.- Transcripció i utilització.
- Acabada l’entrevista l’entrevistador es queda “sol” davant els materials aconseguits (cinta,
notes, documents prestats, etc.) i el record encara fresc de la persona entrevistada.
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Una de les primeres tasques a fer és la identificació del cassette (etiqueta amb les dades
bàsiques) i l’elaboració de la Fitxa Tècnica que ens permetrà una correcta utilització de la
informació elaborada. La Fitxa Tècnica comprèn:
a) les dades arxivístiques bàsiques: nom de l’entrevistat, adreça, telèfon, edat, data
naixement,...; nom de l’entrevistador, dia, lloc i durada de l’entrevista, títol del projecte,
etc.
b) l’índex temàtic: breu relació dels temes que apareixen en l’entrevista disposats per ordre
d’aparició en la conversa.
c) finalment el context de l’entrevista: entorn físic on s’ha realitzat, anotant si havien sorolls,
si s’han produït interrupcions; descrivint l’actitud de l’entrevistat (disposició, gestos,
sinceritat, memòria, claredat d’idees, etc.); i la valoració general de l’entrevista, fent
constar si el contingut té material interessant per a la investigació.
- La transcripció consisteix en convertir l’entrevista oral en un text escrit respectant al màxim
la fidelitat del document oral. És un treball lent, feixuc i que requereix molta paciència (cinc
hores de transcripció per cada hora d’entrevista). Transcriure l’entrevista no és una simple
operació de còpia sinó que suposa una recreació completa. És recomana que la transcripció la
faci el mateix entrevistador.
- S’aconsella la transcripció literal. Aquesta intenta recollir tot el que l’entrevistat ha dit i com
ho ha dit: les seves paraules, la inflexió de la veu, els defectes gramaticals, les repeticions, les
veus que s’entrecreuen, les frases incompletes, etc. Les observacions (si calla, si plora, si
s’emociona, si mana aturar la gravadora, etc.) s’anoten totes entre parèntesi. Sobre aquesta
transcripció (la original) es poden fer transcripcions revisades i retocades que impliquen una
revisió del relat de cara a adaptar-lo a les normes de la comunicació escrita i facilitar-ne la
lectura i treball posterior. En aquest cas s’ha de mantenir la fidelitat al discurs parlat: no es
poden inventar paraules que no hagi dit l’entrevistat, s’han de fer constar els silencis, etc.
S’ha de conservar la lògica i el ritme del discurs. També es poden fer resums sintètics del
contingut de l’entrevista seguint l’ordre temàtic de la mateixa.
- Assegurar que les cintes gravades, la seva transcripció, la fitxa biogràfica, la fitxa tècnica, el
treball mecanografiat i el disquet corresponent siguin dipositats a la secció de fonts orals de
l’Arxiu.
- Fins aquí hem fet la tasca de creació d’una nova font històrica. Queda encara per realitzar tota
la tasca pròpia de l’historiador: Crítica de les fonts (comprovar la fiabilitat, subjectivitat,
precisió,…). Anàlisi del llenguatge i del seu contingut antropològic. Valorar l'engany,
l'ocultació, les omissions, els silencis, la por, els oblits, el to, les emocions, els sentiments, la
memòria, la noció del temps. Extreure la informació quantitativa i, especialment, la qualitativa.
Comparar, contrastar, buscar les coincidències (garantia de veritat), fugir de les exageracions
que no estiguin contrastades,... No menysprear res en principi. Comparació amb altres tipus de
fonts. Interpretar les fonts, interrogar-les en funció de les hipòtesis i objectius. És l'historiador
qui interpreta la vivència que apareix en les fonts orals i treu conclusions.
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ACTIVITATS SOBRE LA PREPARACIÓ DE L’ENTREVISTA.
1.- Dialogueu sobre el tema que se us proposa investigar en aquest curs. Acoteu-lo en el temps i
en l’espai. Raoneu-lo. Formuleu-lo amb precisió i claredat.
2.- Cerqueu informació sobre aquest tema en els vostres llibres de text, en la biblioteca del centre
o en la del barri, en els llibres que teniu a casa, en internet, en la premsa, en documents
audiovisuals, pregunteu als vostres pares i avis, demaneu bibliografia als vostres professors.
Redacteu correctament un apartat de “bibliografia” que contempli totes les fonts trobades sobre
el tema.
3.- Formuleu algunes hipòtesis i interrogants inicials que us orientin en la recerca posterior.
4.- Feu una relació de persones a entrevistar i acordeu quantes d’elles definitivament
entrevistareu. Dialogueu sobre el perquè les heu escollides i comproveu que són les persones
adients. Redacteu una agenda amb els seus noms i adreces i determineu si les entrevistareu
individualment o per parelles.
5.- Visiteu la persona a entrevistar per informar-la sobre el vostre projecte, demanar-li permís per
gravar i preguntar-li si està d’acord en cedir l’entrevista per a posteriors estudis. Acordeu dia,
hora i lloc de l’entrevista. Aprofiteu aquest primer contacte per omplir la Fitxa Biogràfica amb
les dades bàsiques de l’entrevistat.
6.- Dialogueu en petit grup sobre les estratègies a utilitzar si algun possible informant es nega a
col·laborar. Quins raonaments us inventaríeu per fer-li veure que la seva aportació és necessària i
imprescindible per al vostre treball? Determineu en el grup si l’entrevista ha de ser solament
temàtica o en forma d’història de vida. Analitzeu els avantatges i els inconvenients de cada
modalitat.
7.- En funció de l’elecció elaboreu les preguntes bàsiques del qüestionari que formaran l’eix de
l’entrevista. Penseu que les preguntes han d’estar en relació amb les hipòtesis formulades i els
objectius de la recerca. Demaneu el recolzament del vostre professor si el necessiteu.
8.- Cadascú del grup ha d’adaptar el qüestionari a la persona que ha d’entrevistar i pensar en
possibles preguntes de concreció i d’ampliació, en funció de si és home o dona, jove, adult o
persona gran, amb molts o pocs estudis, amb moltes o poques responsabilitats, immigrant o
natural, etc. Comuniqueu-vos la
personalització del qüestionari per si podeu donar idees als
altres membres del grup.
9.- Familiaritzeu-vos a classe amb la gravadora i la càmera de vídeo realitzant breus
entrevistes entre vosaltres. Comenteu possibles dificultats, la qualitat de la
veu enregistrada,
l’actitud de l’entrevistat, el ritme de l’entrevista, etc. Dialogueu sobre els avantatges i els
inconvenients de gravar-la en cassette o de filmar-la. Comenteu igualment el lloc que cadascú ha
escollit per realitzar-la.
10.- Contesteu a aquest pregunta: Quines qualitats ha de tenir un bon entrevistador?
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Fitxa núm. 3: Activitats sobre la realització de l’entrevista:

ACTIVITATS SOBRE LA REALITZACIÓ DE L’ENTREVISTA.
1.- Comenteu els neguits i sentiments que teniu a l’hora de fer l’entrevista. Necessiteu
ajuda tècnica per a la filmació? Necessiteu que algú us acompanyi en aquesta ocasió?
2.- Comenteu igualment a classe i en petit grup com heu començat l’entrevista: clima,
presentació, comprovació de la veu, encapçalament de la cinta, primeres preguntes, etc.
3.- Resumiu en un decàleg les normes bàsiques que un bon entrevistador ha
de
seguir durant l’entrevista. Quines d’aquestes normes us han resultat més
difícils de
complir? Per què? Quines dificultats heu hagut de superar
per portar a bon terme
l’entrevista?
4.- Què heu fet en finalitzar l’entrevista? Heu demanat algun tipus de documents?
Heu pensat en sol·licitar la sessió intel·lectual? Comenteu la importància que té en
l’elaboració de les fonts orals la cessió intel·lectual.
5.- Com valoreu la vostra experiència com a entrevistadors? Quins aprenentatges més
significatius heu tret de l’entrevista? Us heu sentit còmodes? Heu connectat bé amb
l’entrevistat? Heu pogut extreure tota la informació que cercàveu? Quina ha estat la
seva actitud i quins els seus gestos? Creieu que el
qüestionari estava ben
formulat i adaptat? Quins aspectes podríeu millorar?
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Fitxa núm. 4: Activitats sobre la fitxa tècnica i la transcripció.

ACTIVITATS SOBRE LA FITXA TÈCNICA I LA TRANSCRIPCIÓ.
1.- Identifiqueu el cassette amb les dades bàsiques i valoreu la qualitat de la gravació.
Mostreu als companys de classe fragments de la vostra entrevista i escolteu la seva crítica.
2.- Llegiu i comenteu en petit grup les fitxes tècniques respectives de cada entrevista
realitzada. Comenteu per què és important que la fitxa tècnica acompanyi sempre la
transcripció
3.- Mostreu als companys la transcripció. Expliqueu quin tipus de transcripció heu fet i per
què, les dificultats que heu tingut, la forma en què heu reflectit per escrit l’actitud de
l’entrevistat i les circumstàncies especials que s’hagin pogut donar durant l’entrevista, etc.
Expliqueu si heu tingut necessitat d’entrar en contacte novament amb l’entrevistat per fer
aclariments, ampliacions, etc.
4.- Comenteu també la qualitat i validesa de les fonts orals creades, la riquesa del seu lèxic,
la memòria, la sinceritat i l’objectivitat dels entrevistats.
5.- Mostreu a la classe els documents que l’entrevistat us ha cedit. Classifiqueu-los,
critiqueu-los i valoreu-los en funció de la informació recollida.
6.- Compartiu a classe la informació que les persones entrevistades han aportat en relació
amb les
preguntes bàsiques formulades. Analitzeu el seu llenguatge i traieu-ne algunes
conclusions. Elaboreu si és possible un quadre-resum sobre les persones entrevistades i la
informació recollida.
7.- Redacteu un informe sobre aquesta experiència i comenteu-lo a classe: què t’han aportat
les fonts orals?, quines potencialitats educatives tenen des del teu punt de vista?, amb quines
dificultats t’has trobat?, quines connexions institucionals i personals has mantingut?, quins
reptes et planteges de cara al futur?, quins valors creus que has desenvolupat a partir de
l’experiència?
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Fitxa núm. 5: Potencialitats educatives de les fonts orals.

Potencialitats educatives de les fonts orals
1.- Fan possible una major socialització dels alumnes i ciutadans en afavorir el diàleg amb
familiars, veïns, persones majors i gent d’altres cultures.
2.- Els alumnes intervenen des del primer moment en la seva elaboració, aportant de forma
creativa una nova font històrica que han de saber guardar per a la posterioritat. Aquest fet
els dóna consciència del valor que tenen els arxius.
3.- La història local es un àmbit adequat per a la realització del treball d’investigació amb
fonts orals perquè els testimonis són accessibles i el camp d’observació concret, proper i
directe.
4.- Les fonts orals els permeten apropar-se al seu passat recent d’una forma més estimulant,
vida, directa, personal, motivadora i democràtica. S’aprèn història a partir de la vida dels
seus protagonistes.
5.- Els treballs d’investigació lligats a projectes col·lectius afavoreixen el desenvolupament
del sentit comunitari i de la consciència ciutadana, en entrar en contacte amb institucions
cíviques, culturals, polítiques, recreatives, etc.
6.- Fan créixer igualment la seva autoestima i la seva projecció social perquè aprenen a tenir
confiança en els altres, en les institucions, en la societat, en la història i en el futur.
7.- Els fan ser protagonistes de la reconstrucció històrica i els permet exercir, d’alguna
forma, el complex ofici d’historiador.
8.- Les fonts orals els fan entrar en relació amb altres àrees d’aprenentatge: la geografia, la
demografia, l’antropologia, les mentalitats, la llengua, etc. al mateix temps que es
perfeccionen en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació.
9.-

10.-

Tornar a l’índex general
2

Tornar a l’Índex de l’Annex C
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Proposta didàctica per a segon curs de Batxillerat
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Índex de la proposta didàctica per a segon curs de Batxillerat
Activitats bàsiques: a) II República i Guerra civil
b) Franquisme i transició
Descripció de l’activitat.
Activitats complementàries
I. - Lectura i comentari de fragments d’entrevistes fetes pels alumnes sobre la II
República i la Guerra Civil (Annex núm. 7).
II.- - Lectura i comentari de fragments d’entrevistes fetes pels alumnes sobre el
franquisme i la transició. Visionar vídeos. Testimonis presencials a classe. (Annex
núm. 8).
III.- Visionar vídeos a classe sobre el tema
IV.- Testimonis presencials a classe
V.- Visita Museu de Catalunya.
El treball de recerca de Batxillerat
- Fitxa núm. 6: Fases d’un projecte d’investigació.
- Fitxa núm. 7: Esquema del projecte sobre la immigració a Badalona durant el segle
XX.
- Fitxa núm. 8: La crítica a les fonts.
- Fitxa núm. 9: Criteris per comprovar la fiabilitat de les fonts.
- Fitxa núm. 10: Qüestionari para la revisió final de la recerca.
L’arxiu de les fonts orals
- Fitxa núm. 11: Condicions perquè una font oral mereixi ser guardada a l’arxiu.
- Fitxa núm. 12: Normes de consulta d’una font oral.
- Fitxa núm. 13: Activitats sobre l’arxiu de la font oral.
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Activitats bàsiques: a) II República i Guerra civil
b) Franquisme i transició
Descripció de l’activitat
Per a segon curs de Batxillerat us proposem recuperar històries de vida que ampliïn la
informació que ja teniu sobre les temàtiques referides al segle XX. L’objectiu és
aprofundir sobre els mateixos temes que vau estudiar a quart d’ESO i que resumeixen
perfectament la història del segle XX a casa nostra. Podeu utilitzar com a referència el
qüestionari ampliat que vau fer servir a quart. No penseu que es tracta d’una mera
repetició. La vostra major capacitat i experiència us permetrà anar molt més enllà. A
més, les fonts orals sempre sorprenen i, de segur, que trobareu noves facetes històriques
a incorporar i escoltareu noves experiències de vida colpidores que us ensenyaran molt.
Podeu aprofitar perfectament per al vostre estudi les entrevistes que heu fet en els
cursos anteriors. Les històries de vida recollides us han de donar també informació
sobre la vida de principi de segle XX. Això s’aconsegueix de forma indirecta
preguntant a les persones grans que entrevisteu sobre com van viure els seus pares i
avis.
També és important la reflexió al voltant de l’arxiu de les fonts orals, la conveniència
de guardar-les i la possibilitat de consultar-les amb posterioritat.
Els temes són, en concret:
- El període de la II República i Guerra civil (1931-1939).
- L’etapa del Franquisme i de la transició democràtica (1939-1980).
Teniu l’opció d’estudiar-los per separat, si decidiu fer entrevistes temàtiques (el primer
tema correspon al segon trimestre i el segon tema al tercer trimestre), o de forma
conjunta, si opteu per les històries de vida.
En referència a l’època de la II República i la Guerra civil podeu investigar temàtiques
molt diverses: records i vivències de l’època, la conquesta i exercici del vot de les
dones, les transformacions econòmiques i socials més destacades del període, les
novetats en l’àmbit escolar, l’inici de la guerra, la vida al front, la vida quotidiana a la
reraguarda, el paper de la dona durant la guerra, els bombardeigs, la repressió d’un i
l’altre bàndol, l’exili, els camps de concentració, etc.
Sobre l’etapa franquista podeu cercar informació sobre la situació de la dona, la
clandestinitat i resistència, les diferents formes de repressió del règim, l’escola en
temps de Franco, el sistema polític franquista, el paper destacat que va tenir l’Església
Catòlica, la immigració a Catalunya en els anys 60, les mancances dels nous barris
obrers perifèrics, les lluites dels estudiants universitaris, l’anàlisi d’un sindicat obrer,
les condicions de treball a les fàbriques, el ressorgiment del moviment obrer, el temps
de lleure, la repressió de la llengua catalana, la censura en els mitjans de comunicació,
etc.
Pel que fa referència a l’època de la transició política i primers anys de la democràcia:
posicionament i records dels vostres pares i avis en la transició, les associacions de
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veïns i la lluita per dignificar els barris, els primers ajuntaments democràtics, els partits
polítics democràtics, revolució tecnològica i canvis en les formes de treball, els nous
moviments socials, noves formes d’oci i de lleure entre els joves, la precarietat en el
treball i les dificultats per accedir-hi, l’última immigració, etc.
Per aprofundir i perfeccionar la metodologia podeu consultar:
- BRIA, C.; FERRANDO; E. Audiovisual Fonts orals a l’aula, protagonitzat pels
alumnes de Batxillerat de l’IES Barres i Ones de Badalona. Any 2002.
- FERRANDO, Emili. Fuentes orales e investigación histórica. Ediciones del Serbal,
Barcelona, 2007.
- FREIXENET, D. Audiovisual Mira què fem!, protagonitzat pels alumnes de l’IES
Esteve Terrades de Cornellà, dins del Crèdit comú: “El franquisme: Estudi de les fonts
orals” . Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Any 2000.
- FOLGUERA, P. Cómo se hace historia oral. Eudema, Madrid, 1994.
Per a l’estudi dels temes:
- CARRERAS, Montse; FERRANDO, Emili. Àlbum de la memòria compartida.
República i Guerra Civil a Badalona, Museu de Badalona, Badalona, 2007.
- CARRERAS, Montse; FERRANDO, Emili, VILLARROYA, Joan. Les migracions a
Badalona durant el segle XX. Museu de Badalona, Badalona, 2006.
- FERRANDO, Emili; MÁRQUEZ, Juan. Les Comissions Obreres en el franquisme.
Barcelonès Nord, 1964-1977. Publicacions Abadia de Montserrat, Barcelona, 2005.
- BARREDA, P.E; FERRANDO, E. Benassal segle XX. Estudi de poble rural realizat
amb fonts orals. Vinaròs, Quatre Colors, 2007.
- MUSEU DE BADALONA. Les primeres pel·lícules de Badalona.
- FRASER, R. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil
española. Crítica, Barcelona, 1979.
- VILANOVA, M. Las mayorías invisibles. Icària, Barcelona, 1995.
- VINYES, Ricard. El daño y la memoria. Las prisiones de Maria Salvo. Plaza y Janés,
Barcelona, 2004.
Recomanem també la visió d’alguns dels següents documentals que fan referència a
l’època i temàtica estudiada, centrats a la ciutat de Badalona i comarca. Tots ells,
exceptuant el primer que es troba al Museu, formen part de la Maleta Pedagògica de
Fonts Orals que gestiona el Centre de Recursos Pedagògics de Badalona. La Maleta
Pedagògica compta amb altres materials teòrics, diverses publicacions de caràcter
històric realitzades amb fonts orals, altres audiovisuals sobre les temàtiques estudiades
i la relació de testimonis que poden anar a la vostra classe, en cas que ho sol·liciteu.
Aquests i altres suports institucional queden explicitats en el punt 3.1.4 de la memòria
del treball.
- Col·lecció d’audiovisuals del Museu de Badalona, sobretot les pel·lícules i reportatges
sobre la vida quotidiana del fotògraf Ramon Cendrós Llobera.
- Les primeres pel·lícules de Badalon. Imatges de la Festa Major de Badalona el 1926 i
fotografies de la ciutat de Badalona de 1928. Aquest últim documental va ser realitzat
pel fotògraf Carles Nyssen.
- Quaranta anys fent camí, reportatge sobre les condicions del barri de la Salut el 1957.
- Jesús María. Badalona. Los inicios de un gran sueño, reportatge sobre la fundació el
1957 de l’escola de Jesús María als barris de la Salut Alta-Sistrels.
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- La Guerra Civil i la indústria a la ciutat de Badalona, reportatge sobre la guerra i
postguerra realitzat per Gemma Batayé i Joan Carpa, alumnes de la Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna.
- Executada, reportatge sobre l’execució el 18 d’abril de 1939 al Camp de la Bota de
Carme Claramunt (única dona de Badalona executada en la postguerra), realitzat per
Elísabet Cros, Candela Figueras i Guillem Sánchez, alumnes de la Facultat de Ciències
de la Comunicació Blanquerna.
- Les Comissions Obreres en el franquisme a la comarca del Barcelonès Nord,
audiovisual realitzat per Joan Rico i Emili Ferrando.
- * Reportatge sobre l’alcalde de Badalona, Frederic Xifré, executat en la postguerra.
- * Reportatge sobre el líder anarcosindicalista Joan Peiró, executat en la postguerra.

Activitats complementàries
I.- Lectura i comentari de fragments d’entrevistes fetes pels alumnes sobre la II
República i la Guerra Civil. (Annex núm. 7).
II.- Lectura i comentari de fragments d’entrevistes fetes pels alumnes sobre el
franquisme i la transició. (Annex núm. 8)
III.- Visionar vídeos sobre el tema.
IV.- Portar testimonis presencials a classe.
V.- Visita al Museu d’Història de Catalunya (planta tercera). Dossier per a la visita.
(*) Els annexes núm. 7 i núm. 8 són els mateixos que els utilitzats en quart d’ESO.
Teniu en ells una gran abundància de textos ordenats per temàtiques que podeu
consultar, llegir, comparar i comentar.
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El treball de recerca de Batxillerat
Els alumnes de Batxillerat, durant aquest curs, heu de realitzar un treball de recerca que
posteriorment s’ha de presentar per escrit i defensar oralment davant d’un tribunal. Els
temes que s’enumeren a continuació -tots ells susceptibles de ser abordats amb fonts
orals- poden ser proposats com a treballs de recerca de Batxillerat. Alguns d’ells ja han
estat realitzats i les fonts orals creades formen part de la Secció de Fonts Orals de
l’Arxiu Històric del la Ciutat de Badalona (HHCB). Els alumnes heu de saber
col·laborar, si es dóna el cas, en treballs d’investigació dissenyats a nivell cívic o
institucional, emmarcant les entrevistes orals i el vostres projectes de recerca dins
d’aquests projectes col·lectius més amplis. El Departament de Ciències Socials ha de
preveure i impulsar aquesta participació i col·laboració que tan beneficiosa resulta per a
la vostra maduració personal i presència pública a la ciutat on viviu.
Proposta de temes per a treballs de recerca de Batxillerat:
- Condicions de treball i de vida dels immigrants actuals.
- La transició política a Badalona. Consciència i implicació ciutadana.
- L’oposició política i sindical al Règim franquista a Badalona.
- La immigració a Badalona a la dècada dels seixanta: causes, expectatives, primera
inserció, assentament, etc.
- El meu barri: història i identitat.
- La vida social a Badalona a través de tres generacions (història de família).
- Formes de repressió en la Badalona de la postguerra.
- La vida quotidiana durant la Guerra Civil.
- La repressió d’un i l’altre bàndol durant la guerra.
- Característiques de l’escola a Badalona en el franquisme.
- La Badalona de principis de segle. Testimonis i records al voltant de petits i grans
esdeveniments.
- Esport, diversions i lleure en temps dels nostres pares i en l’actualitat.
- L’evolució de la família al llarg del segle XX.
- Dona i treball al s. XX.
- El moviment feminista a Badalona, líders, reivindicacions, associacions,
manifestacions,…
- Consciència i identitat en els joves de la Badalona actual.
- Moviments socials a Badalona i implicació cívica.
- Diàleg entre un immigrant dels anys 60 i un de principi de segle XX.
- Costums, creences i mites en la gent de la Badalona actual.
- Memòria històrica. Les obreres mortes en l’incendi de la fàbrica Haissa el 1974.
- Els alcaldes de la democràcia. Conquestes més significatives de cada mandat.
- Els partits polítics a Badalona en l’actualitat. Organització i militància.
- Les transformacions industrials a la Badalona de finals del segle XX.
- Història del meu institut.
- Centres juvenils a Badalona. Ideari i activitats.
- Estudi del Grup de Dones “La Tela de Penèlope”.
- La mort de Manuel Fernández Márquez a la Tèrmica el 1973.
- Altres...
Els treballs de recerca s’han de realitzar, tal com dèiem en primer de Batxillerat, amb
metodologia científica i amb el rigor que ha de caracteritzar qualsevol investigació
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històrica. Heu de valorar la possibilitat de presentar-los a les Jornades Científiques que
cada any pel mes de març organitza el Centre de Recursos Pedagògics de Badalona i
també la conveniència o no de presentar-los als premis CIRIT. També els professors
tenen l’oportunitat d’exposar les activitats realitzades amb els seus alumnes a la
Jornada d’Intercanvi d’Experiències Pedagògiques que el Centre de Recursos
Pedagògics de Badalona organitza cada principi de curs.
Les fitxes que adjuntem a continuació pretenen ajudar-vos a assumir aquest esperit
científic i també comunicatiu que us ha d’acompanyar sempre a partir d’ara:
La fitxa núm. 6 mostra les fases d’un projecte de recerca.
La fitxa núm. 7 presenta l’esquema-resum del projecte de recerca sobre la immigració a
Badalona al segle XX.
La fitxa núm. 8 tracta sobre la crítica de les fonts
La fitxa núm. 9 exposa criteris per a comprovar la fiabilitat d’una font oral
La fitxa núm. 10 ofereix un qüestionari per a la revisió final del treball de recerca.
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Fitxa núm. 6: Fases d’un projecte d’investigació.

COM ES CONSTRUEIX LA HISTÒRIA? EL TREBALL DE L’HISTORIADOR.
Les passes que normalment realitza l’historiador són les següents:
1.- Escollir l'objecte d'estudi: seleccionar-lo a partir d’uns criteris determinats
(motivació, viabilitat, originalitat), acotar-lo en el temps, en l’espai i en el seu marc
institucional i, finalment, raonar-lo.
2.- Anàlisi de “l’estat de la qüestió”. Bibliografia general i específica sobre el tema.
3.- Formulació d'hipòtesis de treball (principals i secundàries) i aspectes a investigar.
Formular allò que es vol demostrar, els objectius a aconseguir, els interrogants als quals
es vol respondre.
4.- Cerca de fonts (escrites, orals, gràfiques, etc.) i elecció de mètodes i tècniques.
5.- Tractament i crítica de les fonts: Es tracta de comprovar l’autenticitat de les fonts,
catalogar-les, classificar-les, comparar-les i enquadrar-les en el projecte de recerca. Una
vegada comprovades tenen una validesa universal.
6.- Interpretació de les fonts. Per a interpretar les fonts necessitem models
interpretatius (socials, econòmics, polítics) i eines conceptuals (de la mateixa manera
que el mecànic necessita eines per desmuntar el cotxe). S'ha de tenir en compte la
interdisciplinarietat. L'assumpció de mètodes i tècniques d'altres ciències (demografia,
economia, etc.) reforça la cientificitat de la història.
7.- Veure si les fonts confirmen o no les hipòtesis i integrar-les en un esquema
coherent. Establir conclusions i formular noves hipòtesis.
8.- Redacció: provisional (deixar passar un cert temps per corregir-la i millorarla) i definitiva (bona presentació, gràfics, mapes, fotografies, notes, introducció,
bibliografia, annexos, etc.).
9.- Divulgació: En forma de tesi de recerca (s’han de fer constar fonts, arxius,
bibliografia, notes, observacions, mètode, etc. ), en forma de llibre de difusió i
divulgació (més simplificat ), en forma d’article (resum).
(*) En qualsevol cas el treball de recerca ha de seguir el mètode científic. Utilitzar
varietat de fonts, especialment
fonts primàries. Ser originals i creatius en el seu
tractament i presentació. Programar-lo en totes les seves fases i ser conseqüent amb la
programació establerta. És fonamental concretar bé l'objecte d'estudi i no voler ser
massa ambiciós en el període cronològic a estudiar.
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Fitxa núm. 7. Projecte de recerca sobre la immigració a Badalona durant el segle XX.
(*) Va servir per donar a conèixer el projecte a realitzar als alumnes dels diferents
instituts de la ciutat i fer una crida a la seva implicació i participació.

Esquema de programació sobre la immigració a Badalona al segle XX
Objectius
1.- Mostrar les aportacions de les diferents onades migratòries en la
construcció històrica de la ciutat.
2.- Descriure les condicions de treball i la vida quotidiana de les diferents
generacions.
3.- Esbrinar la forma de pensar, les creences, els sentiments i els valors dels
ciutadans i ciutadanes de la Badalona del segle XX.
4.- Analitzar la seva consciència política i el grau de compromís que han
tingut en la lluita per la llibertat i la democràcia.
5.- Afavorir el diàleg entre generacions, la recuperació de la memòria
històrica i la comprensió dels fenòmens migratoris actuals.
6.- Aconseguir un creixement en la identitat com a ciutadans i ciutadanes de
Badalona i, en el cas dels instituts, escoles i centres cívics, una millor
comprensió i inserció en el seu entorn social.
7.- Introduir noves metodologies de recerca històrica que siguin més
democratitzadores, implicatives i engrescadores.
8.- Afavorir actituds igualitàries, democràtiques i participatives en la
construcció de la Badalona del futur.
9.- Crear un fons històric documental i instruments difusors que el facin
proper a la ciutadania: llibre de divulgació, vídeo, materials didàctics per a
les escoles, exposicions, fòrums de debat, conferències...
Contingut
• Coneixement global del projecte de recerca a realitzar (aspectes
conceptuals, metodològics i organitzatius).
• Coneixement de l'evolució social de la Badalona del segle XX en especial
dels fenòmens migratoris.
• Coneixement de les Fonts Orals com a metodologia de recerca històrica:
què són, la seva relació amb el projecte de recerca, els seus avantatges i
inconvenients, la relació amb altres fonts històriques, la qüestió de l'arxiu...
• Teoria i pràctica de l'entrevista. Fases de l'entrevista. Aspectes a tenir en
compte en la seva preparació, realització i posterior transcripció i
tractament.
• Elaboració de conclusions i materials diversos.
Metodologia
• Basada principalment en la recollida de testimonis orals i relats de vida.
Història qualitativa.
• Participativa. Implicació d’organismes institucionals, entitats culturals,
centres cívics, direcció dels instituts, departaments de socials, professors,
alumnes, famílies i ciutadans i ciutadanes.
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• Exercici de l’ofici d'historiador fet amb rigor i metodologia científica. Els
alumnes no són simples entrevistadors sinó que han d'exercir la funció
d’historiadors dins de les seves possibilitats i capacitats.
• Utilització de fonts primàries (orals, escrites, gràfiques, objectes...). Crítica
i comentari de les fonts.
• Possibilitats de diferents nivells d’implicació: responsable de grup, tutor
de recerques, entrevistador, entrevistat, col·laborador en la recollida d'altres
fonts...
• Possibilitat de treball individual i/o en grups.
Activitats
• Concreció i disseny de la recerca individual i de grup.
• Assistència a les xerrades formatives sobre història de Badalona i sobre
Fonts Orals.
• Lectura de la bibliografia bàsica recomanada.
• Participació en la confecció definitiva del qüestionari.
• Elecció de les persones a entrevistar.
• Confecció de la fitxa biogràfica inicial.
• Realització de les entrevistes.
• Recollida d’altres fonts: escrits, fotografies, objectes de la vida
quotidiana...
• Transcripció de l’entrevista.
• Confecció de la fitxa tècnica final.
• Elaboració, comparació, interpretació, conclusions, interrogants...
• Redacció sobre l’experiència personal com a historiador.
Periodització
• Setembre-novembre. Fase de preparació: concreció del projecte de recerca,
formació inicial, elecció dels entrevistats, etc.
• Desembre-febrer. Fase de realització: entrevista, transcripció, fitxa tècnica.
• Març-abril. Fase d’elaboració: interpretació, catalogació i conclusions.
• Maig-juliol. Continua el treball de la Comissió Científica.
Aquestes fases són vàlides per als tres anys que dura la recerca,
especialment per als dos primers cursos.
Materials
• Vídeos, gravadores i cintes de qualitat. Altres.
Bibliografia bàsica
- FERRANDO, E. La dona a Badalona. Cent anys de protagonisme
invisible (1897-1997). Barcelona, Mediterrània, 2000.
- GÓMEZ, P; GÓMEZ, P; SÁNCHEZ, P. Història Oral. Barcelona, Teide,
1998.
- VILLARROYA, J. (director). Història de Badalona. Badalona, Museu de
Badalona, 1999.
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Fitxa núm. 8: La crítica de les fonts

La crítica de les fonts creades

Crítica externa

Crítica interna

Pretén determinar l’autenticitat o falsedat
del document en la seva totalitat o en part,
ubicar-lo en el temps i en l’espai, conèixer
l’autor i també el contingut del text en el
seu format original

Pretén garantir la fiabilidad i veracitat
intrínseca de la font, l’ exactitud dels seus
termes lingüístics i el sentit i
intencionalitat dels mateixos, tenint en
compte l’època en què es van escriure o es
van dir.

Fitxa núm. 9: Formes de verificar la fiabilitat de les fonts orals

Formes de verificar la fiabilitat de la font oral

1.- Mitjançant la consulta a altres tipus de fonts (estadístiques, hemerogràfiques,
bibliogràfiques, etc.).

2.- Mitjançant una saturació d’informació, és a dir, preguntant a diversos
les mateixes preguntes.

testimonis

3.- Mitjançant la contextualització de la font oral concreta en la realitat històrica d’un
relat molt més ampli.

4.- Mitjançant la coherència interna del propi testimoni. Les exageracions,
mitificacions, generalitzacions, enganys, oblits, errors en dates i llocs, etc. es detecten
amb facilitat.

5.- Mitjançant l’estudi i comparació amb altres testimonis paral·lels.
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Fitxa núm. 10: Qüestionari per a la revisió del treball de recerca

Qüestionari per a la revisió del treball de recerca.
Primera Part:
1.- Explica les teves primeres passes en la preparació de les entrevistes. Com les
valores?
2.- Per què vas escollir als teus entrevistats? Com va ser la teva primera trobada amb
ells?
3.- Com vas preparar el qüestionari? Recordes les preguntes bàsiques?
4.- Quin mitjà tècnic vas utilitzar per a les gravacions? Vas tenir dificultats en la seva
utilització? La qualitat de la veu, va ser satisfactòria? Creus que el lloc escollit per a
l’entrevista va ser l’adequat?
5.- Com vas viure el moment de l’entrevista? Quin tipus de relació vas establir amb
l’entrevistat? Vas tenir algun tipus de dificultat? Si va ser així, com les vas solucionar?
Va posar l’entrevistat algun obstacle a la cessió intel·lectual? Vas demanar algun altre
tipus de documentació?
6.- Una vegada realitzada l’entrevista, què tasques vas fer en primer terme? Vas tenir
algun problema en la confecció de la fitxa tècnica? Com vas realitzar la transcripció?
Vas tenir dificultats en l’audició, en la concreció escrita del llenguatge oral, en la
interpretació, etc.?
Segona part
7.- Què coneixements més importants respecte dels temes plantejats has adquirit a
partir de les teves entrevistes?
8.- Com valores la fiabilidad i la veracitat del que t’ha contat el teu entrevistat?
9.- De quina manera penses incorporar els coneixements adquirits en les entrevistes al
treball d’investigació que portes a terme? En principi, creus que confirmen les teves
hipòtesis inicials?, les contradiuen?, les matisen?, quins nous interrogants et
plantegen?
10.- Què penses fer amb les fonts orals creades?, on les dipositaràs?, per què?
11.- Què connexions personals i institucionals has tingut motivades pel treball
d’investigació que has realitzat? Com les valores?
12.- Què t’ha aportat la pràctica de les fonts orals? Creus que tenen futur com a
metodologia històrica per a estudiar el passat recent? Quina valoració fas de la teva
experiència com a entrevistador i historiador? Quins altres temes proposes per a ser
estudiats a partir de les fonts orals? Preveus algun tipus de continuïtat en relació amb
l’experiència tinguda?
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L’arxiu de la les fonts orals
A diferència del document escrit el suport de les fonts orals és més inestable.
S'aconsella, per tant, utilitzar cintes de qualitat, fer diverses còpies (original, de
seguretat, per a consultar,...) i procurar una correcta conservació. Les fonts orals
arxivades es converteixen en documents que poden ser consultats per estudiosos i
historiadors. Es classifiquen per temes o en funció dels projectes d'investigació
realitzats i s’ordenen alfabèticament. A les cintes s’ha d’adjuntar sempre la
transcripció, el disquet informàtic, la cessió intel·lectual, la fitxa biogràfica i la
fitxa tècnica respectiva. Si les entrevistes formen part d’una recerca col·lectiva
s’hauria de disposar igualment del projecte de recerca i de la gent implicada. Convé
deixar-les a l’arxiu del centre i fer còpia per a l’arxiu municipal o alguna fundació
cultural que ens inspiri confiança.
La utilització de les fonts orals com a metodologia de recerca és competència dels
historiadors però també els arxivers haurien d’estar interessats en promoure projectes
d’història oral i recollir les fonts creades. Cal dir, però, que les fonts orals, per a
merèixer ser guardades, han de tenir el rigor científic característic dels estudis
històrics. Les fitxes 11, 12 i 13 pretenen donar elements per arxivar en condicions les
fonts orals creades:
Fitxa núm. 11: Condicions que ha de tenir una font oral per merèixer ser guardada.
Fitxa núm. 12: Normes de consulta d’una font oral.
Fitxa núm. 13: Activitats sobre l’arxiu de les fonts orals.
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Fitxa núm. 11: Condicions que ha de tenir una font oral per merèixer ser guardada.

Condicions que ha de tenir una font oral per merèixer ser guardada a un arxiu.
-

s’ha de comprovar que el document sigui audible, és a dir, que la veu sigui de
qualitat.

-

ha d’anar acompanyat d’una transcripció ben feta i de la gravació digital
(disquet).

-

S’ha de portar igualment la fitxa tècnica amb les dades completes de l’entrevistat i
de l’entrevistador, índex temàtic de la gravació i valoració de l’entrevista,

-

s’ha d’adjuntar una memòria del projecte per al qual s’han elaborat,

-

s’ha de donar informació de l’equip humà que ha portat endavant el projecte, dels
criteris per a l’elecció de la mostra d’entrevistats i de la crítica feta a les fonts
recollides,

-

s’ha de tenir per escrit la cessió intel·lectual de la persona entrevistada.

-

els responsables de l’arxiu han de classificar les entrevistes i catalogar-les en
funció dels criteris establerts, han de preveure el seu correcte manteniment i veure
la conveniència de fer duplicats o millorar el seu suport amb tècniques més
modernes.

-

l’arxiu ha de garantir la credibilitat i l’autenticitat dels documents orals arxivats i
facilitar la seva consulta als investigadors.
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Fitxa núm. 12: Normes de consulta d’una font oral.

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BADALONA. SECCIÓ DE FONTS ORALS

NORMES DE CONSULTA
1. Els materials documentals del Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona. Secció de
Fonts Orals només podran ésser consultats per estudiosos que acreditin, a petició
pròpia i a criteri de la Direcció del Museu, llur interès científic.
2. La Direcció només autoritzarà la consulta d’aquells materials documentals damunt
dels quals no recaigui una prohibició temporal expressa per part de l’entrevistat o
l’entrevistada.
3. Tret de casos excepcionals, que hauran d’ésser autoritzats expressament per la
Direcció, es permetrà només la consulta de les transcripcions de les cintes
enregistrades, les quals no estaran a l’abast dels estudiosos.
4. Les dades informatives obtingudes pels estudiosos en els testimonis orals, podran
utilitzar-se en treballs de recerca sempre que s’esmenti l’origen, el nom o
pseudònim de l’entrevistat, el nom d’aquell que realitzà l’entrevista i la data i el lloc
en què aquesta es realitzà.
5. No s’autoritzarà la reproducció íntegra de les entrevistes, així com tampoc la
duplicació dels originals de les cintes. En casos excepcionals, que hauran de
justificar-se a criteri de la direcció, es permetrà, sempre que no existeixi una
prohibició expressa de l’entrevistat o l’entrevistador, reproduccions fragmentàries
de les còpies de consulta/conservació de les cintes que no podran ex cedir de trenta
segons de durada. El mateix caràcter d’excepcionalitat tindran les duplicacions de
les transcripcions íntegres dels textos de les entrevistes que excedeixin a mitja plana
a doble espai.
6. La propietat intel·lectual i el copyraight del contingut de les cintes, es regularan per
la legislació vigent en la matèria.
Aprovat pel Consell Rector del Museu de
Badalona el 9 de maig de 2001
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Fitxa núm. 13: Activitats sobre l’arxiu de les fonts orals

ACTIVITATS SOBRE ARXIU I FONT ORAL.
1.- Què feu els membres del grup amb tot el material generat (cintes, transcripcions,
fitxes tècniques, fitxes biogràfiques, disquets, documents, etc.)? Us heu plantejat la
qüestió de l’arxiu? Saps el que és un arxiu? Quants arxius coneixes?
2.- Creieu que les fonts orals creades per vosaltres mereixen ser conservades i
consultades per altres estudiants i historiadors? En quin arxiu les podríem deixar
(institut, Arxiu Municipal,…)
3.- Quines condicions creus que ha de tenir una font oral per merèixer ser guardada?
4.- Realitzeu una visita guiada a l’Arxiu on s’han dipositat les fonts creades. Pregunteu
sobre el seu contingut i les condicions de la seva consulta
5.- Confeccioneu individualment un llistat amb les fonts històriques que teniu a casa
vostra i que caldria preservar, catalogar i guardar acuradament. Comenteu en família
aquesta idea i expliqueu a classe les respostes dels vostres pares i germans sobre el
tema.
6.- Cerqueu informació entre els professors i els membres de l’equip directiu
sobre l’arxiu del vostre centre: contingut, catalogació, etc. Demaneu que us l’ensenyin,
valoreu les seves possibilitats de consulta i feu una
crítica al seu estat de
conservació.
7.- Parleu amb els professors de l’àrea de Ciències Socials sobre la conveniència i la
manera de crear al Departament una secció de fonts orals.

Tornar a l’índex general
2

Tornar a l’Índex de l’Annex C
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Annexes programacions. Textos extrets de fonts orals
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Annex núm. 1
Textos sobre relats d’infantesa. Història personal i familiar
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Annex núm. 1. Relats d’infantesa. Història personal i familiar
Rosa Elena Beltrán, 1911. A Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural relitzat amb
fonts orals.
El meu pare (es deie) Ramon i (ma mare) Paulina Roig Badal. (El pare ere) de les
Hedreres i después vivie a la Torre Pere-Joan i recordo bé això que tota la vida ha viscut
allí. Ara no està com estave abans. Tot pedra picada i molt re alta. (Els meus pares) no
tenien cap estudi (...) En aquella època (a l’escola) anave poca gent. Quan van posar
l’escola de les Llometes, ell feia cinc o sis anys que havie mort. Ell es va morir quan el
meu menut va néixer, Luis Enrique, aquest xiqüelo va néixer durant la guerra, quan va
moure la guerra. (De ma mare) quasi no me’n recordo res perquè va morir quan jo tenie
vuit anys. No me’n recordo de res. Recordo que treballave i estave al llit. Jo ere la
menuda. I el meu germà gran tenie catorze anys més que jo. I l’altre que va morir en
tenie sis més que jo. I quan la meua mare va morir, jo era menudeta, tenia vuit anys. Em
van ensenyar a ficar llenya al foc, guisar amb pataques i a fer el menjar per al meu pare,
els meus germans i jo. Sí, (em vaig convertir en “ama de casa”), perquè mon pare no es
va tornar a casar. Jo, quan veig a estes xiquetes que són fadrines i van per ahí i no fan
res, jo dic: “No us fan fer res, a mi m’ho van fer fer de molt xicoteta”. Jo vaig aprendre
ràpid, i me’n recordo que la meua mare es va morir el dia divuit de juliol. I mon pare,
que estave en l’era, em va agafar un dia i em va dir: “Ara faràs el formatge. I quan
veges que la llet s’ha collat, entonces faràs el formatge”. I vaig fer la llet en collà que ja
s’havie tallat... però en compte de vigilar-la i triar una mica el suero, vaig fer un
empastre i el meu primer formatge no se va collar bé. I quan va arribar el meu pare de
l’era, jo plorava. I em pregunte: “tu, què tens?” I jo li dic: “és que este formatge no
m’ha eixit bé i jo no puc”. I em diu: “doncs vinga, treu els bacons que demà ja en farem
un altre”. No (em va renyar), què va. I l’altre dia torna a vindre: “fica la llet al foc, vaig
a fer el coll i quan es fa una miqueta de suero, regires un poquetet i después, a poquet a
poquet, faràs una pilota i, quan tens la pilota, ja el tindràs”. I així vaig fer el meu primer
formatge als vuit anys.
Sí (teníem forn) però amb vuit anys jo ere encara molt menudeta per fer-lo i, al fer els
dotze anys –vuit i quatre, dotze- un dia: “vols que fem el pa ací?. Ala!, pos fem la pasta
ací i, quan la pasta està a punt, ja la pots treure i la poses en el taulell”. I la tia Teresa em
va ensenyar a fer-lo: “l’amasses a la taula i vas fent xurros, llavors els fiques al forn...”.
Sí, el forn l’encenie el meu pare perquè jo no arribave a encendre’l, hi posave unes
rames de carrasca. I amb dotze anys ja el pastave i l’encenie i feie la pasta i el treie. I
escombrar-lo, l’escombrave el meu pare. Ficave unes rames de carrasca en un ramillet i
apartave les brases, primer s’apartaven amb una pala i, tot lo que quedave, amb el ramet
de carrasca, escombrave el forn i ficave el pa. El meu pare me posave un piló de fusta
altet per a què pogués arribar al forn amb la pala i així el treie. (La farina) la passaves
per un sedàs finet i queie la part més fina i el segó se quedave. Sí, sempre el feia jo (el
menjar). Ere molt bo de fer (...)
És clar, jo la rentava (la roba). Allà baix teníem un safareig que el van fer aquells que es
deien els Saragossà, que abans ere una bassa gran. I después van fer un altre safareig
aquells Saragossans. I aquell home me va dir: “la primera que l’ha d’estrenar eres tu”.
Així que jo vaig estrenar el llavador. (El sabó) no, no el fèiem natros, el compràvem.
Natros compràvem sabó “El Sol”, ere molt re bo, si compraves una pastilla et costava
set perres, i si n’agarraves tres, una pesseta. I és clar, compràvem tres pastilles i ens
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guanyàvem una perra. (La roba l’esteníem) a les parets i avant.
En aquella època (les necessitats), doncs al monte. Si anaves a orinar, al corral, al corral
dels matxos o del ganao, o al carrer; i a fer de ventre a la muntanya, allà a una paret. No
(teníem) comuna. Ens rentàvem la cara i prou, lo demés ja no..., i avant. En una safa, no
res. No ere com ara, oi, mare de Déu! Natros, al monte i avant... Però si no sabíem el
que ere la colònia. I el monyo, pues te feen el monyo si el tenies molt llarg. Quan ere
menudeta, me’l fee una veïna que venie d’allà baix i me’l fee ella. I después, a poc a
poc, ja me’l feia jo. Però, me’n recordo que, quan estave molt embolicat i no me’l podie
aclarir, per fer passar la pinta, què creus que mos posàvem?: petroli! Peluqueres no hi
havien. No me’l tallave ningú, el deixave tot llarg i quan parave de créixer, prou. Ai,
antes ens féem trenes, unes trenes llargues aixina. Ara m’ha caigut tot però antes tenie
un monyo molt re llarg. I después, quan ja érem més fadrinetes, què et paix que féem?
Ficàvem unes tenalles al foc i mos ho arrissàvem amb unes canyetes... i, quan ja estave
molt llarg, amb petroli l’aclaríem. (El cabell) no mos el rentàvem mai. Unes pintes per
pentinar-nos i avant. Jo no vaig tenir mai polls, “les pintes de boix, treuen les venes i
deixen els polls”.
Josep Maria Domènec, 1919. A Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals.
El meu pare va morir quan jo tenia tres anys i la mare, Pasquala, es va quedar amb
quatre fills. Jo sóc el tercer, Amparo primer, Conxa después, jo después i la meua
germana (Carme) después. Al meu pare jo apenes el vaig conèixer perquè tenia dos anys
(quan va morir) perquè ell va caure, va anar una nit a buscar cargols, de nit amb el
llumer, i va caure dins d'un pouet, no era fondo, però va caure i es va trencar dos
costelles i va vindre a casa i el van curar. Entonces no estaven els adelantos que hi ha
ara per a curar. Allò se li va infectar i li va portar la mort. I es va morir i avant. Ell
treballave... tenie la barberia a casa, ací mateix, eixa caseta que hi ha ahí, davant hi
havia una pedra de màrmol. La meua mare, quan nosatros érem menuts, ella pujave al
balneari i D. Silvestre Segarra de la Vall d'Uixò, fabricant de sabates, pos buscaven una
senyora, una dona i va anar la meua mare allí. Claro que (ma mare s’ho passava)
malament, el que passa és que entonces en el poble hi havie molta gent i els veïns, i la
família i entre uns i altres... Ella anave allà dalt però els xiquets no és com ara que van
tots en banda per ahí. On havíem d'anar si jo era un sagal? La meua germaneta encara
ere més menuda perquè ahí baix estae el boticari i ja anae a cuidar d'un xiquet que van
tindre, un o dos en va cuidar... Ah, pos mira a treballar i avant. Jo vaig néixer ací, al
carrer Santo Domingo.
(En el poble) tot eren cereals, tot cereals, blat, ordi, panís, avena, pataques, pesolina,
cigrons... Ací se collie i se menjae raïm, i molt de vi. Armelers sí, però estaven per la
part de l'Hostalet, perquè per ací se gelaen, ere un clima mot fred. Només ahí amunt, ací
dalt, ja no hi havie res, se gelaen, les armeles se gelaven tots els anys. Van haver que ho
van provar, però... (...) El matxo al corral on ara està la cuina, el matxo allí, al raconet
encara hi havie una solleta per a tindre un porcell, coses de la vida d'entonces. La
comuna la teníem a baix però después per a treure-la, en cànters, ho trèiem i ho tiràvem
al camp damunt de l'animal, de la bèstia que tenie... No hi havia desaigüe, ningú tenia
desaigüe. La merda la ficàvem en uns cànters i la tiràvem al bancal, era abono per al
bancal, no deixàvem perdre res entonces, s'aprofitava tot. I dalt, més amunt, em vaig fer
un colomer, un galliner, allí a un racó tenie les gallines i allí ponien i aixina feie alguna
perra. Eren per a vendre, nosatros ens menjàvem els trencats (...) Llum n'hi havie ací,
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una llum, a baix i una a dalt perquè el pare afaitae. Primer no hi havie o baixaven esta o
no sé quina combinació hi havie. Ah, lo que potser que haguere un foradet ací i quan
d'això baixàvem la làmpara eixa i la ficàvem pel foradet i feia llum a baix. I pagàvem
molt poquet... Van haver que después els van fer una clau i tenien una llum dalt i una
altra baix, tocaven la clau i s’encenie la de dalt, tocaven la clau i s’encenie la de baix…
I la gent lo ignorant que eren quan havien de donar la llum que havia de baixar del
Puerto, uns quants joves o gent d’allà van baixar ací a vore qui aplegarie primer, si ells
o la llum. Pos mira tot ignorància que la gent entonces no coneixie. Coses d’entonces,
que així anave la vida
La família del pare sembrave blat, panís, ordi, de tot... El pare va fer una sènia baix de la
Font d’en Segures, a aquella sènia vam anar a regar un dia jo i la mare que havíem de
regar amb una nòria que no ere molt pessà. Hi havia molta aigua i, amb una barra per
fora, agarraven un animal, però natros, com no teníem cap animal, jo i la mare a la barra
agarrats a pegar voltes, a pegar voltes... (Quan l’assumpte del braç) deguera tindre set o
vuit anys. Ho recordo bé de tot, com si fore avui. No (me fa “cosa” recordar-lo), com
érem sagals..., entonces no... Bé, la mare diu: "què no haurem d'anar a regar, Josep
Maria?". Jo entonces molta força no tenia, però si deixaves la barra, al no haver un
dipòsit ple d'aigua, l'aigua se requedava i costava més de regar i aixina l'un regava i
canviava el solc per l'altre solc. I resulta que, quan vam aplegar allà dalt, regava un
senyor i eixe senyor era d'una masia propera, del Coll la Rualda que mos treballave
l'hort. Va pujar i ens va dir "que voleu regar?". Dic "sí". "Pos jo ja acabo. Si voleu regar
agarreu amb la mula que està enganxà". I ma mare va anar i diu "no hem agarrat el dinar
ni hem agarrat res, pos vaig a agarrar el dinar al poble”. Jo em vaig pujar detràs la mula
per a què arreare però ja me cansava i, quan em vaig cansar, me vaig ficar a l'engrane,
em vaig assentar allí a l'engrane, i com tenia temps allí tocava les dents i agarrava
l'engrane per a vore si es parava la mula. Però resulta que, a la que em vaig descuidar,
m'enganxe l'engrane -que era un engrane que tenia tres dents-, m'agarre la mà i encara la
vaig poder passar per dalt. I al passar-la per dalt, ma mare que pujava allí dalt i jo
cridant que m'havia matxacat la mà, me va matxacar la mà. I la vaig treure i cap a casa.
Vam baixar ací, ma mare, jo i no sé qui més. Clar que em feia mal! Vam baixar ací al
poble, vam anar a cal metge i mos va curar. I después, pues a Castelló. Vam anar a
Castelló a la Casa Socorro que hi havia un senyor... Entonces no hi havia cap cotxe, a
este poble no hi havia més que dos cotxes. I ací el metge em va ficar una planxa per
baix i una altra per dalt i m'ho va curar un poc i m'ho va embolicar i cap a Castelló. I
baixàvem cap a Castelló i jo deia "aquell mas, quin mas és?. És a dir, em feia mal però
jo, com no havia anat mai a cap puesto... tenia ganes de xerrar. I quan vaig aplegar allà
baix vam anar a casa d'un senyor que descendia d'ací. Ell tenia carrera i, com que la
meua germana potser que estigués en amo amb ell allà baix, de criada, vam anar allí i va
eixir el senyor Enrique i li ho vam explicar. I va dir, "pos això hem d'anar en seguida". I
va anar a la Casa Socorro i en arribar allí diu "pos a vore... ", volien sopar i això, i va dir
"no, no, això s'ha de fer ràpid". I me van agarrar, me van curar, me van donar
cloroformo pel nas per a l'operació i quan em posaven el cloroformo dic "me cago en...
que vostè em matarà!", perquè feia una pudor que jo no podia tragar-me-la. I al remat
vaig quedar adormit. M'operen, em porten a l'hospital, me desperto i no sabia res. I jo
menejava els tendons del braç i deia "pos la mà no me l'han tallà". Però quan me la van
curar vaig vore que m’havien tallat la mà. I al tallar-me-la em van deixar quatre dits de
colze perquè van tirar més per dalt perquè amb este munyó ja hi havie prou, eh!, i amb
això podria fer algo. Van tallar per a què no s'encangrenare perquè l'operació va anar bé
de tot. Nosatros no sabíem res (de què havia de perdre el braç), si fore avui a lo millor
l'haguèrem salvat, però entonces, a tallar. No hi havien d'estes coses. I me'l van tallar i
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es van portar tots bé. (Què vaig sentit quan me vaig vore sense mà?), no res, un sagal,
mira, no tenie mà!
Jo quan era menut, quan me van tallar la mà, d'hivern anava al bancal. Anava a escola
però la mare, com anava amb este home, quan era el punt de segar i això, em feia una
bereneta i jo amb la mà arrancava (espigues) per les vores, que no era un terreno molt
bo. Entonces no es deixava pedre una espiga perquè era aquell món. I anava i ajudava i,
si havia de baixar aigua de la Font d’en Segures, anava i la baixava i allí estava i li feia
companyia tot el dia i xerràvem i feia tot el que podia (...) Batíem a l’era amb mulos,
màquines no en pujae cap, no hi havien, después ja van vindre màquines... però (hi
havien) moltes, moltes eres.
Sí, sí, a escola (vaig anar a la Mola). I después la meua mare també va tenir interès en
enviar-me al repàs i tot això però a mi no m’entrava la lletra. Primer, quan era petit, al
col·legi de les monges i después, quan ja fas l'edat, saltes allà dalt a l'escola. Les monges
d'ací tenien el convent allà i un hort molt majo. Les noies continuaven a les monges.
Primer (vam tenir) un mestre que li deien "Cabota". "Cabota" perquè, claro, per a
dominar tot aquest ganao... (N’érem) molts, però allí no protestàvem com protesten ara i
si algú volia això... castigat allà. I si no, “para la mà” i et fotien una varà damunt la mà. I
a creure. Sempre hi havien coses d'això. I per llegir mos ficave rodats i el mestre
detràs..., en un rogle, i fee aixina..., voltae, voltae i después agarrae un sagal i anae
detràs d'ell i si havia algú que xerrae o això li feia "no xerres". Entonces els sagals
creíem perquè a casa mos pegaven... Allà al col·legi ja mos ensenyaven algo: a, e, i, o,
u. I después ahí dalt hi havia qui ere més listo i anave més adelantat. Jo, per a la lletra,
era torpe, per a què cal dir el contrari. Sumar, restar, multiplicar i dividir. Ensenyaven
algunes regles, hi havien xiquillos molt listos perquè encara hi ha que viuen que són
més joves que jo. Hi havien xiqüelos que después, si haguera sigut com ara, hagueren
tret una carrera però bé de tot perquè tenien coneixements. Però aixina estava la cosa.
(Les xiques) anaven a Costureta. Ahí hi havie una Costureta. Hi havia qui (anava) a les
monges, les que podien i això. Les tenien davant i les ensenyaven a fer labors i estes
coses. Els rics del poble... El col·legi era d'elles però això (l’escola de la Mola) era del
poble, igual que la Costureta.
Sabates no en vaig portar mai quan érem menudets però resulta que els Segarres
después... el fill de Silvestre era molt bona persona i Pepe tots els anys pujave unes
sabatetes noves i jo portava sabates. Sí, de més grandet perquè ací antes nevava molt i
aigua! Te donaven unes sabates velles, te les posaves i aplegaven a casa totes banyades i
"què has fet?, te les has banyades totes!" i la mare em pegave dos surres "pos has de
parar compte!" (...) (Anàvem) amb albarques. Allà baix a ca els Castellans tots els anys
portaen un viatge d'albarques en el camió i les abocaven a terra en un muntó i la gent ja
sabien a quan les venien, i eren de goma de cotxe, lo de dalt per a sola i damunt ficaven
com una pell, una tira igual que les sandàlies, per exemple, però eren d'això... Per detràs
tenie evilla. I quan portaven (les albarques) venien de Culla, venien del terme d'Ares, i
anaven a casa dels Castellans i agarraven unes albarques d'aquelles però, antes
d'agarrar-les, agarraven amb les dents i pegaven mos, a vore si la goma estava passà i, si
no estava passà, "estes són bones!". Però hi havien vegades que un parell estaven
passades i en estirar feien "crac", trencae, i estes no les agarraven, agarraven unes altres.
A l'hivern amb albarca, amb albarca i ací no, però a (altres llocs), amb socs. Ací no en
tocaven molts però encara hi havia algú que... Per a treballar molts amb socs. El soc és
dos dits o tres de fusta a baix, después ficaven un tros de sac pel damunt i amb uns fils,
que al costat deixaven unes ranures, els agarraen i se’ls nigaen i, si arribassaven o fee
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fred o això, la fusta feia calent. Calcetins? Tots en portaven. A l'hivern uns més bons,
els feen les mares per a l'hivern, quan s'assentaven ahí a l’estiu, feien els calcetins. Elles
a fer calcetins i nosatros a esgarra-los encara les guanyàvem. I aixina és que sempre
tenien faena les pobres mares, sempre cosint. Els pantalons apedaçats, “hi ha un
d'això..., farem un sorgit”, ho sabien fer tot. I uns pantalons de mudar per ahí i después
"s'han esgarrat", un pedaç, mira ara van disfressats, luxosos... i entonces les mares,
pobres dones, eren unes esclaves, les dones.
La mare, después d’escurar en els llibrells, quan se n'anaven a dormir, ficaven un librell
ahí i espolsaven les puces que tenien per a què caigueren dins, i después les mataen.
Això no ho has conegut, tu? Antes no ens dutxàvem. Quan érem sagals o més grandets i
ere d'estiu, al bassot, a nedar, però tindre aixina una dutxa... Home rentar-nos a lo millor
ens rentàem pues amb una esponja i una safa, enterra i això. D’una manera u altra...
home, la cara i tot això ens ho rentàvem... però hi havie que no s'ho rentave si te
descuides en sis, set o vuit dies, entonces. Això ho he conegut jo, ja t'he dit lo de les
puces de les mares, quan se llevaen el camisó se l'espolsaen perquè portaen puces,
queien allí i, después, les mataven. Cada u fee (la neteja personal) a la seua manera, què
t'he de dir?. Bany no hi havie a cap puesto.
Oi, oi, oi!. Entonces jugàvem a molts jocs, a mols jocs, a les birles, a vore, a vore,... Oi,
oi, oi, a xurro, mango o tero. Hi havia unes vegades que portàvem unes bufandes i amb
un nugo ens fotíem unes tabalaes els uns als altres que volae tot. Què te volia dir? Els
jocs de les caixetes de mistos, li traiem la part de dalt i la part de baix i féem carots i
fèem a terra un rogle i a lo millor n'hi jugàvem dos o tres o quatre, però havies de parar
compte que la perra no caiguere a prop de l'altre perquè, si después ell anave i te feie
"clac" i te tocae, te fotie fora. Els carots estaven en un rogle que féem amb una pedreta i
allí posàvem. Si n'érem cinc els que jugàvem... “A quants carots juguem?, a cinc?”, pos
cinc carots cada un”. I l’un, "pam", pegae, però aquella perra, si quan tiràvem estave a
prop de l'altre, l'altre te podie matar. I entonces "xap" te matae i havies d’eixir fora. I ne
quedaven dos al final. Hi havia vegades que s'ho partien, hi havia una classe de joc que
s'ho podien partir, segons com estava la cosa i, sinó, hasta que quedava un i el que
quedave ho arreplegave per a ell tot. Sí (les perres eren de cobre) i después els carots es
venien a perra cent, amb una perra -cinc cèntims-, cent carots, cent o cinquanta, no me'n
recordo. El joc de les birles. Jo em vaig fer un joc de birles. Me van fer sis birles. I a
parar birles perquè hi havien dos o tres o quatre sagals que tenien birles i si sents tres
vegades "birla" que guanyaven les perres d'en terra, a tu t'havien de donar el baratero,
cobraes una perra o segons lo que jugaven... allò ere per a tu. I al final el que portave les
birles, com no jugava molt, ere el que fee calés i les perres les posava después a la
caixa d'afaitar que (tenia) el meu pare quan va morir, ere una capseta que portaven baix
del braç, la pots veure aquí dalt que està retratat i ahí també la voràs ara. Li vaig fer un
badallet per dalt i lo que guanyava, a dins. I a d'estiu que venia diaris a la Font i totes
aquests coses, eh! i em donaven alguna propineta...
Gerardo Garcia, 1925. A Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat amb
fonts orals.
Dels abuelos sí que me´n recordo. L’abuelo Bernardo, el pare de ma mare, tenie un pall
(parell) d´anys més que l´altre, que el pare de mon pare. Però al pare de mon pare també
se li va morir la dona de l’últim part que va tindre, que ere la mare de Rosario la de
Fuentes. I m´abuelo se va tornar a casar amb una altra dona que ere del Mançanar i se
va fer càrrec de cinc xiquets que tenie m´abuelo. Els xics de m´abuelo no sabien res de
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m´abuelo perquè, només se podien nugar les espardenyetes, se n´anaen de casa. Jo vaig
estar sempre amb m´abuelo. Germans no n´hai tingut mai cap. No, no van tindre temps,
mon pare i ma mare, de fer xiquets. Vaig néixer quan fee tres anys que se va casar ma
mare. Però después ma mare no va morir, no, entonces, encara. Ma mare setanta-tres
anys tenie quan va morir. (Pensaven que se moririe) del part. Deurie agarrar calentura
també i coses d´eixes perquè entonces no estae això de la penicilina i segurament que
els van dir: “esta dona no té vida, no té vida, morirà i avant”. I van anar els dos abuelos
d´ací (de Benassal a França) i me van portar a mi. I ella se va quedar allí amb mon pare
i van tardar quatre o cinc mesos a vindre. Entonces els metges la van vore que ja estae
forta, ja estae bé, i van dir: “ja se´n poden anar”. Se´n van anar i a mi me van portar al
terme de Vistabella, a una dida, pa que me donare a mamar. Pos mira, una dona que no
tenie altre més que les mamelletes pa amamantar xiquets, no tenie altre; vivien a un
maset que ni l´aigua estae clara. I, quan vaig tindre jo catorze mesos, ja me van tornar
perquè aquella dona se va quedar sense llet, ja ere el segon xiquet que criae amb llet
d´ella. I com ja era el segon, pos se va eixuar, que diuen. Als catorze mesos ja devia
menjar pa i figues. (Patro: “Anaen a vore´l son pare, sa mare i les ties, i estae molt
primet. I aquella dona els die: “pos fameta no en patís, no, que figuetes i pa, al calaix,
sempre n´hi han”. I tenie catorze mesos!”). D´allà de França a ací, aquells abuelets, totes
les dones que trobaen pel camí pos les feen plorar, perquè dos homes… (Patro: “Però
bueno, també, dis-li-ho, a Barcelona, va eixir una germana d´Abelardo el de Mica…”).
Sí, aquella dona me va agarrar i me va (donar de mamar a l´estació). I me va tindre tota
la nit amb ella. Sí, sí, una historieta no molt bonica. Era un xiquet mimat. Ademés mon
pare ho sé cert que m´haguere fet estudiar, ho sé cert perquè aquell home tenie eixes
idees. Però com se va morir… Mira, mon pare se va morir el dia del sant de ma mare i
el van enterrar pos el dia setze de juliol, el dia de la mare de Déu del Carme (...) Ahí
van viure mon pare i ma mare. I d´ahí se´n van anar a viure al carrer de la Font, a la casa
d´Esther. Eixes cases tenien… pos un cubo d´eixos que ere un clot aparedat, i damunt
una plataformeta de fusta, amb una tapadora i allò ere el vàter. (Después ho treien) al
corral. Sí, allò estae a un corral i, quan estae ple, estiraen la estaca, portaen un sac de
pallús i ho revolien tot i ho carregaen i cap al monte. Ja estae fet a posta per a això. Si
topete, quan el matxo sorollae la coa, al que estae allí (fent les necessitats) li espantae
les mosques de la cara. Sí, sí, sí.
La primera escola, les monges, ahí al carrer Grau, al convent de les monges. Eixa escola
estae deixà pa l’escola dels xiquets, que la feen les monges i, si hi havie algun pobret,
que se posae mal i a casa no el podien tindre i no el podien cuidar, se l´enduien ahí
també i ahí el tenien hasta que es morie i avant. Anaen xicotets i grans, tots al mateix
puesto. Hasta els sis anys anaen allí a aquell col·legi i, quan feen sis anys, ja passaen a
escola, pos mira, als Perxes de la Mola. El mateix edifici estae partit pel mig i uns
entraen pels perxes i els altres entraen pel Joc, sí. Quan jo anava a escola pos entonces
hi van haver varios mestres. Quan més s´anae passant més mos arrimàem cap a la guerra
i els mestres canviaen moltes vegades. Jo, amb el primer mestre que vaig estar ere un
que li dien D. Salvador Seda Ricardo, no me´n recordo segur, ara. I a l´altra escola hi
havie un altre que li dien D. Carlos, que ere el pare d´eixa Sofieta que se va morir fa dos
o tres anys, D. Carles Salvador. Jo no (vaig anar amb ell) perquè anae mig poble a la
escola del Joc i l´altre mig poble anae a la escola dels Perxes. No els podie portar tots,
entonces. Entonces els xiquets estaen més espessos que ara i en una escola no podien
estar tots. Si te descuides, n´anaen dos-cents, cent a cada escola; n´hi havien molts de
xiquets... Les xiquetes, enfront de l’escola dels perxes, hi havie una Costureta, que és la
que done a la casa d´eixes xiques del Mas de Celades. Pujaen unes escaletes... I hi havie
una altra escola, que estae ací baix, a on està la casa de l´Ajuntament, a l’Hostal de Baix
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que diuen. Pujae unes escaletes amunt, amunt, amunt...; la planta baixa ere una botiga i
dalt, al primer pis, ere escola de xiquetes també. Sí, la Costura. Jo a escola anava només
quan plovie, perquè m´abuelo ere vellet; i com ere vellet havíem... Entonces no hi havie
cap classe de maquinària més que un matxo o un burro, o una cosa o altra d´eixes. I
l´abuelo pos ja ere vellet per anar a soles, i jo anava tots los dies amb l´abuelo; i el dia
que estae núvol i li paixie que plourie, me fee: “alçat, que avui t´has de llavar la cara,
t´has de fer el monyo i avui aniràs a escola, que plourà”. I aixina, aixina vaig passar la
vida jo.
Quan va començar la guerra jo tenia onze anys i, com fea ixa vida que anava sempre
amb l´abuelo, entonces pa mi se va acabar l’escola. Jo, si vaig dependre les quatre regles
que diuen és perquè ma mare les sabie i me les va ensenyar; que hi havie molts xiquets
que no sabien ni llegir, ni escriure entonces, sí. (Ens ensenyaven) les mateixes
(assignatures) d´ara: llegir i escriure, sumar i restar i multiplicar i dividir. Fèem de tot,
perquè les classes aquelles no hi havie, no eren classes de dir “avui toque açò, demà
toque allò...”, no. Tots los dies hi havie.., un dia ere un dictado, un altre dia ere... “Qué
hice el domingo”. Sí, (fee redaccions), fee coses d´ixes el mestre. El que ere bo... i el
que ere un perdut, pos eren perduts els xiquets també. Però n´hi havien de bons de
mestres. Ixe D. Salvador Seda Ricardo, que ara m´ha vingut al pensament, aquell home
ere republicà, i tenie un interès gran en què tots los xiquets sapigueren llegir i totes les
coses; i aquell home va ser un mestre molt bo..., però com estae mesclat amb la
política… en un punt va desaparèixer, ja se´n va anar cap a un altre puesto. Amb eixe
home jo devie anar tres o quatre anys, a lo millor. Allà dalt als perxes. Amb eixe home
vaig anar, però ja t’ho hai dit, quan no es podie treballar al bancal. Ui!, n´hi van haver
molts (de mestres); entonces ja estàem a les portes de la guerra... Però jo, com només
anava quan plovie, pos... Lo poquet que vaig dependre... (Ho fee) tot en castellà.
(Afició) a llegir ne tenia quan em vea bé. Llegir ere lo que més m´agradae de tot. Sí, tots
los llibres que pillava me´ls passava tots. I mon tio, eixe pare de Rosario, me ve un dia
amb un llibre, molt, molt majo i molt gros, i me fa: “Si tens voluntat i lliges este llibre,
te faràs un home”. Ere una enciclopèdia, i mira si me devie pegar a mi per l´ull que
encara me´n recordo com se die “Enciclopedia cíclica…“, ara ja no t´ho sabré dir, sí,
però ere un llibre bo, sí, aquell llibre allí tratae de tot. I jo vaig agarrar molt d´aquell
llibre. Però bueno, a mi qui me va salvar va ser ma mare, perquè sabie llegir i escriure i
fer les quatre regles; i a ratets a ratets, un dia m´ensenyae a sumar, l´altre a restar, l´altre
a multiplicar, l´altre dia a dividir, i jo me vaig anar agarrant. I jo a soles entonces ja
entrava, sí.
(Jugàvem) a sarrompes, però encara no tenia edat jo de dependre, de jugar a la
sarrompa; i a carots, les capsetes de mistos, i tot això…; amb totes ixes coses mos
entreteníem. I jugàem a “l´abuela tapà”. Ai, pos mos tapàem els ulls, en un rogle i tots
en una volta i quan ne podies agarrar un…, ja, mira, ja l´havies caçat, i aquell ja, ja
l´apuntàem. Havies de dir (qui era) però…, tu no coneixies tots els xiquets amb qui
jugaes quan la teua època? Pos aixina era el joc. Entonces mos coneixíem tots els
xiquets. I quan ja érem més grandets, de nit, jugàem a un joc que li dien Capitulet. A
Capitulet, allò, a córrer pel poble, i quan giraes un cantonet, el que vees en vista que el
coneixies, fees: “capitulet… i fulano de tal...”. I entonces te n´anaes tu de pagar, a
córrer, “ara pagues tu”. El que havie de córrer, pagae d´això, i “ara pagues tu”. I
entonces aquell se retirae a córrer amb tots els altres i el que li havien dit el nom, aquell,
ere el que se quedae, i li dien Capitulet. I hi havie un altre joc que ere lo mateix però li
dien “xoriç-xoriça”. “Xoriç-xoriça, descoberta la pallissa”. Tot ere el mateix joc. Això
se componie de conèixer la personeta que corrie davant de tu, fulano de tal, i entonces
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d´allí per avant pagae ell, a córrer. Entonces ja no hi havie altres diversions més que si
alguna vegada venien comediants i feen comèdia al Pati. Sí, (venien) alguna vegada, sí.
I cine també en feen a la paret de qualsevol edifici; muntaen la maquineta i feen cine, sí.
Después de la guerra, feen cine o alguna comedieta, barata (* a canvi de) pataques, sí.
Aquells comediants pos eren pobrets, i se guanyaen la vida d´eixa manera. Encà me´n
recordo que un any a les pataques se’ls va fer una enfermetat, les pataques se feen de
suro, totes viraes, i de suro. I un comediant d´aquells fee: “barata pataques, però que no
siguen de suro!”, sí. (Els dies de festa o els diumenges) pos jugar pels carrers. A carots i
a sants; a les pastilles de xocolate eixie un sant, un santet, una història, i el xiquet que
podie menjar xocolate, pos sa mare li comprae pastilles de xocolate, i cada pastilleta
tenie un santet. Entonces els rics sí que tenien patinet; jo sí que vaig tindre de tot:
patinet i bicicleta, de tot vaig tindre. Però jo ja t´ho he dit, jo tenia eixa tia de València que ere madrina i mos portàem deu anys amb ella-, pos volia un cavallet de cartró, pos
un cavallet de cartró. Quan venien el reis mos deixae eixes coses, un patí, una bicicleta,
totes eixes coses. (De futbol no hi havie), no, no ho havie sentit dir mai a ningú això del
futbol. A les capitals sí que hi havie futbol, però als poblets no.
Matilde Claramonte, 1940. A Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals.
Mon pare era natural de Castelló, li deien Julián Claramonte Forés. El néixer a Castelló
va ser per una circumstància especial dels seus pares. Com ell treballava a Castelló en
una empresa d’obrers, se’n van anar a viure allí. Va néixer el meu pare, que va ser el
major dels fills. M’abuela, que ere molt, molt benassalenca, tenie moltíssimes ganes de
tornar a Benassal. No ho va poder resistir i van vindre. M’abuelo es va posar ací a
treballar d’obrer, li deien Julián Claramonte Monferrer. Mentre mon pare va anar
creixent i va aprendre l’ofici de son pare. Quan a Benassal va minorar la faena perquè
no n’hi havia prou demanda d’obrers, se’n van tornar a Castelló. Els meus abuelos van
anar i vindre a Castelló varies vegades. Quan ja mon pare se va fer gran, va ser obrer ja
per compte propi, i va fer a Almassora la seua obra de més categoria, que encara
existeix, és el sindicat d’Almassora. Li diuen “la finca del rellotge” perquè tenia un
rellotge molt gran a la fatxà. Mon pare es va casar. Va tindré una malaltia de l’esquena i
el van operar d’un mal que es deia el “mal de Potte”, perquè el va descobrir un metge
francès que li deien Potte. Vindrie a ser lo que avui se diu tuberculosi òssia. El van
operar a Tarragona perquè ma mare tenie dos germanes monges, i una d’elles estae a la
Consolació de Tarragona, a l’Hospital Provincial. Quan va fer tres mesos de
convalescència que començave a recuperar-se, va tindre una infecció a la sang i per falta
d’antibiòtics, que encara no existien, se va morir als trenta tres anys. I mos vam quedar
ma mare, la meua germana gran, la Maria Luisa, que tenie quatre anys i jo, que en tenie
un. És a dir, que la història de mon pare és molt curteta Va ser molt curta però, per lo
que a mi m’han contat, d’un home que, per a lo jove que se va morir, tenie molta
categoria i que havia arribat a ser un gran home. De ma mare Remedios Vives Passies,
els pares d’ella eren Bernardo Vives Esteve i Matilde Passies Ferrando. M’ abuela
descendia de Corbó, per això li deien “la Corbonera”, i a m’abuelo li diuen Bernardo del
Tancat, perquè ja el seu pare, que ere Luis Vives Miralles, va ser el casero del Tancat.
(…) Bueno, pues, ja el meu bisabuelo ere el casero dels Vallterres, i quan ell se va
morir, com m’abuelo ere el germà major, va ser ell el que va continuar sent el casero
dels Vallterra. Allí, en ixa casona, és on es va criar ma mare. M’abuela tenie la seua
casa al carrer Pla però, com tenien ixe empleo, vivie a la casa però en una casa a part,
estave la casa dels senyorets i la casa dels caseros. M’abuelo s’encarregave de cultivar
les terres i m’abuela de la manutenció de la casa, de cuidar la casa simplement. Allí se
367

van criar tots els fills d’ells, que ne van tindre set. N’hi havien dos monges i un que se’n
va anar de frare al Puig. M’abuela estae orgullossísima de tindre tres fills religiosos. El
fill religiós es va morir molt jovenet, van tindre un altre xiquet que també se’ls va morir
i van arribar a majors les dos filles monges, ma mare i dos germans més, el tio Eliseo de
la sabateria i un altre Bernardo, que vivia a Alboraia. A este, después, el van matar a la
guerra. En quant a ma mare, se va criar en un ambient d’un esperit molt religiós. A casa
de la meua abuela eren d’una religiositat profunda, com tots en aquella època, això ere
lo que se vivie. Va estar vivint amb els abuelos, fent lo que feien entonces les xiques,
aprenent a cosir, a fer totes les faenes de casa, hasta que se va casar. Sí, sí, això (d’anar
a l’escola) sí, m’abuela ho tenie molt present això de l’escola, perquè ella ere una dona
treballadora i de classe humil, però ella ere molt aficionà a la lectura. M’abuela se
passave tots els diumenges..., com se respectave molt el descans del diumenge, después
de fer el dinar i poqueta cosa més, se sentae, tenie correspondència amb tots els parents
que estaven fora de Benassal, se cartejave amb tots els cosins, tios i tiets que n’hi havia
a tota la família. Ella ere la que mantenie les relacions amb tots. Después, quan acabave
de fer la lectura de les cartes - les escrivie i les contestave totes-, agarrave un llibre i se
posave a llegir. M’abuela no tenie ni una sola falta d’ortografia. I pa la seua època, que
la majoria de dones eren analfabetes, m’abuela se podie considerar una persona
instruïda per iniciativa pròpia sense tindre cap estudi. A ella li agradave molt i tenie una
lletra perfecta. Sí, sí, m’abuela ere intel·ligent. I después m’abuelo, bueno torno a
m’abuelo... M’abuelo ere llaurador i un home molt bonaxon, una bellíssima persona,
però que anave al seu ritme. M’abuela ere molt rispa i tenie molta energia. Ella ere qui
va tirar tots avant i m’abuelo anave al bancal, anave, tornave i s’ha acabat. I m’abuela,
si feie falta, se va posar de panadera al forn a portar canastes, que ere molt pesat. Tenie
molta vitalitat i molta energia. Ma mare va créixer en eixe ambient. Ella també va ser
una dona molt treballadora, que quan se va quedar viuda als trenta dos anys, amb dos
xiquetes, se va quedar sense cap sueldo de l’home, perquè mon pare, mentre va viure
ell, no ens va faltar de res, va ser un bon obrer i tenie, pa lo que ere entonces, un sueldo
que ma mare explicave que cobrae deu quinzets al dia. I per a ella ere molt perquè en
aquella època els sueldos eren molt curts. Quan se va morir mon pare, ma mare es va
quedar sense cap pensió, sense cap seguretat de cap tipo, sense res. Ahí te quedes amb
dos xiquetes i a criar-les i avant. A ma mare li va costar moltíssim però se va fer coratge
i va tirar avant i mos va criar a les dos xiquetes com qualsevol altre del poble.
Lo que recordo dels meus primers anys de vida és que vaig anar de negre tota la vida
hasta que vaig prendre la primera comunió, que la vaig fer als set anys i per a combregar
me van fer el meu primer vestit de color. El de la comunió era blanc i el segon vestit era
d’un color verdet poma, i me’n recordo d’ell com si ara el veiés. Hasta entonces havie
anat tota la vida de negre, des que se va morir món pare que tenie jo catorze mesos hasta
que vaig prendre la primera comunió, sempre vaig portar dol. I aquell vestit que me va
fer ma mare em semblava una preciositat. Ademés, ma mare, per poder fer un vestit,
ella tenie bones mans i ho sabie fer tot però no cregues tu que per a fer un vestit se
n’anave a comprar roba a la botiga. Regirave el bagul si n’hi havie una tela d’una
abuela, si hi havien unes faldetes antigues que estaven allí que no valien per a res, ma
mare les desfee, les llavave, les planxave, les tallave i les cosie, i mos fee un vestit per a
la meua germana i un per a mi. I aixina vam viure, hasta les espardenyetes mos les fee
ella, que compraven unes soles que eren d’espart. Mon tio Eliseo va tenir fàbrica
d’espardenyes i tenie soles que li van sobrar. I amb les soles d’espart o de cànem que
tenie, ella fee el patró i después les cosie. Anàvem vestits de caps a peus tot d’artesania
de casa. M’abuela mos feia els jerseis, ai! i bonicos, que ademés els sabie fer molt bé.
Feen unes senefes de colorins. (...) Jo sabie que tot lo que portave ere tot absolutament
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casero. Però quan jo ixia a la porta del carrer, la gent d’enfront no sabien res de lo que
passave a ma casa. Perquè en aquella època la gent eren molt reservats i cada un, dins
de casa, fee la seua vida, i ma mare no ere d’aquelles dones que ixien al carrer, a cosir a
la xerradeta al carrer. Ma mare ere una persona que tot el que fee, ho fee tot dins de
casa. I quan ixíem a la porta del carrer ningú no sabie d’on havien ixit les espardenyes
ni el vestit ni res, només donàvem la imatge de què anàvem molt asseades les dos, la
meua germana i jo. Però ja t’he dic, de porta cap a dins ma mare sabie com ixie tot allò,
a base d’aprofitar... .
Els dies de festa, l’activitat a ma casa ere de matí alçar-se prompte i primer que res,
l’asseo personal. Com que no hi havie banyera ni hi havie de res, ma mare tenie un
llibrell molt gran on fee les botifarres i allò servie també de banyera. Quan estave ben
net, calentave un perol d’aigua ben gran i, a la dutxa. La dutxa ere per immersió, et
ficaves dins del llibrell i una llavà completa. I la roba tota neta, tot asseat i, quan era
hora, a missa. Esponja, no, no. Tot lo més amb un drap si és que hi havie drap. No me’n
recordo, d’això no me’n recordo si utilitzàvem alguna cosa o no, però un drap potser
que sí. Un drap blanc que me pareix que ja el tenien aposta per això i de gels i de
comèdies d’eixes, cap. Una pastilla de sabó, a lo millor fet de casa inclòs, i ben
ensabonat el drap, això pot set que me vingue la imatge al cap, ensabonat el cap amb
allò i tot el cos ben refregat i después ben rentat, i ja està. I amb el monyo ben lluent i a
missa.
Quan érem menudes, jo com a xiqueta me’n recordo més que res de jugar amb nines. I
jugar sobretot a casetes. Jo me vaig criar al carrer Pla i allí la vida se fee molt al carrer.
El carrer Pla ere un carrer molt familiar, on hi havien molts xiquets al carrer. I tots
alhora ixíem i jugàvem moltíssim, i jugàvem al carrer, a córrer. Però una cosa de les que
més se m’han gravat és que mos n’anàvem al barranc a buscar testets. I els testets eren
de les obres. Que això dels cànters també és una altra història. La gent havíem d’anar
tots a buscar aigua a la font perquè no teníem aigua corrent a casa. Els cànters, a
vegades, se trencaven i, quan se trencaven que no valien per a res... -mentre servie un
tros de cànter encara es plantava una maceta, posaven una florera- , però quan el cànter
s’havie trencat totalment, no hi havie més remei que tirar-lo al barranc. Entonces
nosatros mos n’anàvem al barranc a recuperar testets. I els testets, si eren de forma
rodoneta, era un plateret, les nanses del càntir eren el bacó i allí a terra, a la Roda, que
és on jo jugave, amb pedretes féem el plànol de la casa, i allà: “això serie la cuina, allò
serie el corral, ací faríem el quarto de dormir,...”. Teníem la casa amb tot el plànol
format a terra i amb pedretes. I después el deixàvem, anàvem a buscar herbetes i allí
ficàvem dos pedretes en un testet amunt que ere el foguer. Bueno, vull dir que teníem
una imaginació i reproduíem en el joc tot lo que se vivie a casa, hasta el corral del bacó
també el teníem en el joc. Lo que més me’n recordo de jugar ere a això. També se
jugave a córrer, al potet. Agarràvem un pot de tomata o de conserva buit, l’omplíem
d’unes pedretes i después el tapàvem xafat amb una pedra i allí fèiem un poc de ruidet,
com una maraca. I jugàvem: “un, dos, tres, fulano és...” Si veien a un, aquell ja pagave.
Emili Ferrando, 1948. A Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural relitzat amb fonts
orals.
El meu pare es deia Emilio, com jo i com el meu fill, i era fuster. En el poble la majoria
tenia una professió i al mateix temps anaven al camp, aprofitant els caps de setmana o
els diumenges. El meu pare va aprendre de fuster a Sant Pau d’Albocàsser. Allí hi havia
un taller de fusteria i allí va anar de petit a aprendre. Després va pujar a Vilafranca, a 20
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quilòmetres de distància. Pujava cada setmana caminant, i baixava, i allí va acabar
d’aprendre. Després ja van muntar amb els altres dos germans, Guillermo i Antonio,
una fusteria, i pràcticament la major part de tota la seva vida va estar treballant amb els
seus dos germans de fuster al poble. Primer feien mobles, i després van deixar la
fusteria del moble i es van dedicar a la fusteria de portes, finestres i tot això, molts d’ells
encara els tenim al poble. Quan vaig a alguna casa em donen una alegria dient: “Mira!,
aquesta taula la va fer el teu pare, aquestes portes les va fer el teu pare”. Era un home
molt religiós, des que jo tinc consciència, era un home molt honrat, molt treballador i
molt d’església. I a nosaltres, doncs, així ens va educar. I la meva mare, doncs, la meva
mare va faltar quan jo tenia cinc anys, i quasi no me’n recordo d’ella, me la van treure
de cop (...) Encara recordo el dia que es va morir, d’això sí que me’n recordo, perquè
estàvem tots al seu costat, desesperats, perquè no sabíem què fer per salvar-la, i jo
estava amb una manteta al braç del meu pare... Mira, és molt dur. Va faltar uns mesos
després de que nasqués la meva germana Pepita. Estava molt malalta, tenia el que se’n
deia “sucre a la sang”. I en aquella època no s’estilava molt baixar-los als hospitals. I
moltes coses que ara tenen fàcilment cura, doncs, en aquella època, no la tenien. Som
quatre germans. És clar, als cinc anys te la treuen de cop i és com si no estigués,
després, ja de gran, vaig recordar coses. (...) Juntament amb els meus pares, nosaltres
vivíem amb la meva àvia, l’àvia Pepeta, que ha estat la dona més bona i més maca del
món. Jo, sempre que el meu pare em volia “calentar” perquè havia fet alguna cosa
dolenta, m’amagava sota les faldetes de la meva àvia, i no hi havia ningú que pogués
ja... Eren un refugi, les faldetes de la meva àvia. Bé, la meva àvia era la mare de la meva
mare i, quan es va morir la meva mare, va fer pràcticament de mare juntament amb la
meva germana Clotilde. Recordo que era molt afectuosa i molt treballadora i sempre
amb idea de fer coses. Ella treballava a casa. Però, en els pobles, quan era el moment de
la collita, que havia feina en el camp, les dones no s’arrugaven, al contrari, ajudaven en
el temps de sega, o a portar menjar al camp en aquella època. I a més, la meva àvia i la
meva mare, van ser tota la seva vida “criadetes”, anaven a ajudar a la farmàcia del
poble; el boticari del poble era D. Manuel i la seva dona era Plàcida. I després a casa
vivia també un germà de la meva àvia que es deia Joan, i era sord-mut. Me’n recordo
d’ell perquè agafava joncs i ens feia corones, barquets... També me’n recordo del meu
avi Ernesto, que va morir quan jo tenia un any, any i mig com a màxim. Me’n recordo
perquè era una cosa que em donava molt d’orgull, quan em posaven el plat a la mà i jo li
entrava el plat al llit. I això ho recordo per aquest detall, estava molt content perquè ja
sabia portar el menjar a una persona que estava malalta. Nosaltres érem quatre germans:
José Luis, Clotilde, Pepita i jo mateix.
Jo vaig néixer a Benassal, que és un poble petit de Castelló, que ara té aproximadament
mil quatre-cents habitants. En l’època que jo vaig néixer hauria de tenir poc més de dos
mil, perquè encara l’emigració dels anys seixanta no havia sortit i tenia més habitants
que ara. Era un poble fonamentalment agrícola. Jo recordo que, de petit, quan pujava
per les muntanyes a l’estiu, tot el color era groc, estava tot ple de cereals, sobretot blat;
feia una vista més maca aquella grogor! Després, va canviar la cosa, van deixar els
cereals i van plantar avellaners, i era tot de color verd. Havien cereals, una mica d’horts
petits amb bassetes d’aigua per regar i fer quatre tomàquets, mongetes per a l’estiu,
patates... I després, estaven les professions típiques que eren el ferrer, el fuster, el
comerciant, el botiguer... Totes aquelles professions típiques dels pobles. D’indústria, hi
havia una petita indústria que era de colors, que encara funciona. Més tard es va fer una
indústria de formatges. Però bé, a nivell industrial poc, ja que el poble era
fonamentalment agrícola. El meu pare era fuster però, a part del seu ofici, allí
pràcticament tota la gent del poble cultivava terres (...) Jo vivia al carrer Sant Domingo
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número cinquanta, davant la creu, que hi havia un peiró, una fonteta i un bassi... Era un
carrer empedrat de la part de dalt del poble. I disfrutava molt, des de la finestreta, quan
plovia, de veure com baixava l’aigua, els remolins i les bassetes, i com feia “xap, xap,
xap” l’aigua, no?. És que la meva casa anava a parar a un carrer que era sortida del
poble, i un altre carrer que era el que ja baixava cap a baix. Era un carrer de pas, i
baixava per allí molta gent, matxos i cavalls... Quan venien les rècues a moldre el blat al
molí passaven per allí. Allí estava la fonteta, i jo veia pel matí com les dones anaven a
omplir els cànters d’aigua i, a vegades, feien cues i entre elles renyaven perquè: “Jo sóc
primer que tu, tu eres segona i tu tercera....”. Sobretot a l’estiu quan estava escassa
l’aigua, havien de fer cua i, a vegades, per les nits, ja posaven els cubells allà en ordre. I
anaven els joves, i canviaven l’ordre dels cubells; i pel matí, es liava un “pitote”, no
vegis la que s’armava (...) A l’entrada (de la casa) hi havia el corral i dins del corral hi
havia la comuna que es deia. La comuna era on fèiem totes les necessitats, encara que
algunes vegades també ho fèiem al propi corral perquè allí hi havia palla... I després, a
la part dreta de l’entradeta que teníem, doncs, estava el pou, també hi havia una caldera
per bullir les patates i les bledes pel porc que teníem també allà. El porc, nosaltres el
teníem en una caseta del costat que va comprar el meu pare. Els de la casa del costat
se’n van anar i mon pare la va comprar i vam ampliar la casa original. És a dir,
imaginat: comuna, porc, cavall...., tot allà a l’entrada. I també, a un quartet, teníem la
pastera on pastaven el pa. Cada setmana, la meva mare, i la meva germana o la meva
àvia després, pastaven el pa i el portaven al forn del poble, al Forn de Dalt, i el pa
durava una setmana. Jo envejava el pa del forn de Passies perquè era un pa que cada dia
estava tovet; en canvi el nostre, conforme anaven passant els dies, s’anava posant més
dur, i al final estava duríssim. I després, a dalt estava la cuina-menjador, podríem dir,
que era molt senzilleta: amb unes piquetes i una tauleta per cuinar; a vegades es cuinava
en un forn amb serradura, perquè com que el meu pare era fuster, portava serradura, i
cuinàvem en cuines de serradura o de llenya. Teníem una llar de foc que a vegades feia
fum. Era un menjador-cuina molt petit, amb una taula al mig. I quan ja deguera tenir
catorze o quinze anys, vam comprar una ràdio que vam posar en un raconet –i ràdio no
en tenia tot el poble i televisió ni pensar-ho-, i escoltàvem els partits del Barça i era una
glòria. I dins teníem dos habitacions, però l’última no tenia respiradero perquè era la
continuació de l’altra. I a vegades, a cada habitació sempre havia de dormir més d’una
persona. La part de dalt eren les “falses”, les golfes que en diuen. I allà també vàrem
habilitar un altra habitació; però, és clar, les falses eren per a ubicar part del gra, o part
del raïm que collíem, perquè s’assequés una miqueta, o les tomàquets, o el pernil...., el
que fèiem de la matança del porc ho col·locàvem allà. Era una habitació que feia més bé
de rebost. I després, a dalt de tot, teníem el galliner. Teníem gallines que feien uns
quants ous; però, és clar, els ous no ens els menjàvem tots, perquè anaven molt cars, i la
majoria els veníem per comprar altres coses. Bé, i després, a dalt de tot de les gallines,
doncs, hi havia un terrat de cara al sol i allà era on esteníem la roba i això. Era una casa
que, dins del poble, era normal. Bé, no benestant, però sí que hi havia una mica de tot.
Recordo que en aquella època ens posàvem el famós “bavero” de ratlles blaves. Això sí
que ho recordo, perquè una vegada, a baix (a la fusteria ) on treballava el meu pare, hi
havia el barranc, i al barranc tiraven escombraries. I estàvem els nanos allà jugant i vam
veure unes pastilletes que semblaven de xocolata, i ens les vam posar a la boca per
menjar-les. I resulta que eren pastilles de tint. I ens van posar tota la cara i tot el bavero
de color blau. I quan vam arribar a casa tots bruts, ens van donar una tanda de palos... Jo
recordo que va ser una de les primeres tandes de palo que vaig rebre. El vestit era una
cosa molt senzilla i ens havia de durar molt de temps. Vestits teníem per a mudar, i
després el de cada dia. Clar, la muda per als diumenges, perquè el diumenge, en aquella
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època, era una cosa especial. Encara tinc unes botes, les primeres botes que em van
comprar de pell, boníssimes –encara les guardo a Benassal-, per a mi allò va ser...,
bueno. No me les estimava poc aquelles botes! El calçat i la roba escassejaven molt. Se
m’ha oblidat el tema dels pedaços. Tots anàvem “apedaçats”. Apedaçar vol dir que quan
es trencava alguna part del pantaló, que solien ser els genolls o el cul, et posaven uns
pedaços, que era un tros de roba bona, de la mateixa roba, però nova; llavors feia un
contrast entre la roba vella del pantaló i la roba nova que et posaven... Portar en els
colzes, en el cul o en els genolls pedaços, que en dèiem, era d’allò més normal. I bé,
totes les coses que ara es tiren, abans s’arreglaven. Vull dir que era normal apedaçar, era
una feina típica de dones. Sortien al carrer amb la seva cadireta i cosien, feien punt...
Després algunes noies, les que eren més enteses, fins i tot es feien els seus vestits elles
soles. I, a vegades, els que tenien germans, es passaven la roba d’uns als altres (...) Ara
ens posem a parlar dels immigrants que si les dones es posen el mocador al cap. Però
abans les dones sempre anaven amb el mocador negre al cap perquè quan no se’ls moria
el pare, se’ls moria el tiet, o el sogre, o un germà..., i sempre estaven de dol. Llavors
havia dones que no es treien el “negre” del damunt. Hi havia dones al poble que això del
dol s’ho prenien tant seriosament que pràcticament sempre anaven vestides de negre. I
com que en aquella època no se li donava massa importància als vestits, doncs havia
dones que amb trenta anys semblaven àvies; perquè sempre les veia vestides de negre,
amb el mocador al cap. Era com una espècie d’esclavitud allò, no?
En aquella època no teníem sabons com ara. Jo recordo que de petit, amb una palangana
a casa, primer un tros de cama, després un tros de braç... Dutxar-nos, mai. Si no teníem
dutxa, com ens havíem de dutxar? Allà el que s’estilava era - si és què es feia- el rentarse les mans; i tampoc s’estilava gaire, però bé. Allà es rentava un pel matí, agafava una
mica d’aigua, se la tirava per la cara i a córrer tot el dia. És clar, si venies del camp molt
brut, amb una palangana et rentaves els peus. I, quan et rentaves una mica més? Doncs
els dissabtes que et preparaves per posar-te la muda del diumenge. De vegades
utilitzàvem un cossi; un cossi és com un dipòsit més gran d’aigua. Doncs allà, en una
palangana o en cossi, una miqueta les cames, un braç, un altre braç, et treies la camisa,
et passaves una mica l’esponja pel pit.., i a córrer.
Jugàvem al “xurro-mango-tero”, als tiradors,... Fèiem bromes i tocàvem portes i fugíem.
També posàvem un potet d’aigua amb un filet a la vorera, i allà ens quedàvem tots
mirant, i passava una senyora i li queia l’aigua al damunt, i tots a córrer, i a riure. I
també, en aquella època, es feien pots de carbur, i l’enceníem, i el carbur tirava el pot
cap a dalt... I coses d’aquestes (...) Bé, jo recordo que de petit, quan el boticari se’n va
anar a viure a Madrid, que va emigrar cap a Madrid –jo hauria de tenir set o vuit anys-,
recordo que quasi l’única bicicleta que havia en el poble era la d’ells; i me la van deixar
en herència a mi. I jo anava més feliç amb aquella bicicleta..., estava molt “cascada”,
però bé, per a mi, allò era glòria, no? Els xiquets de famílies benestants volien córrer
amb la meva, perquè era una bicicleta especial, amb un manillar cap amunt, com si fos
modern, no? I a canvi em deixaven les bicicletes noves d’ells. (Anàvem a nedar) a les
basses del poble i el que entrava primer molt bé, però el segon ja entrava amb l’aigua
remoguda, i d’allà sortien granotes, sortien serps i de tot, perquè eren basses de regar. I
la veritat, és que a vegades anàvem lluny, se’ns feia tard i quan arribàvem a casa ens
“calentaven” bé: “D’on veniu?”. “No, és que ens hem encandilat pel poble”. “A veure
els calçotets!”. I resulta que ens els havíem posat del revés. “Tu ja has anat a nedar!”.
“Me cago en la mar!, ja m’han descobert!”. I, a vegades, també feien això: “A veure la
cama!”, i et rascaven amb l’ungla i, si sortia una mica de blanc, és que t’havies banyat,
perquè la pell es quedava resseca, no? Una vegada vàrem anar als afores del poble a
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nedar a una bassa, i al meu cosí Guillermo, l’amo, li va robar la roba. “Ui!, què farem
ara?” Quins apuros (...) El barranc tenia moltes històries, perquè allà anàvem a caçar
granotes, i les torràvem i ens les menjàvem. Era un espai misteriós, perquè estava tot ple
de basses, tiraven coses, ferro... I el ferro, en aquella època, era molt car. Nosaltres
recollíem ferro i ens donaven dos pessetes, i amb dos pessetes nosaltres ja érem rics. A
vegades anàvem a San Cristòfol a buscar metralla de la guerra.
Per fer festa no era precís gastar-te gran cosa; nosaltres no teníem res. És a dir, arribava
el diumenge i jo aconseguia dos quinzets o una pesseta com a màxim. I, com aconseguia
la pesseta? Doncs perquè el meu pare em donava dues “perres”, o quatre “perres”; i
després anava a visitar les tietes, i potser em donaven una “perreta” cadascuna... I amb
això tenia per comprar-me quatre tramussos, quatre cacaus i coses d’aquestes..., i no
demanava res més. Aquesta era la nostra despesa del diumenge. La meva infantesa va
ser una infantesa molt maca. Jo a casa em vaig sentir sempre molt estimat. La meva àvia
va fer de mare, la meva germana també; la meva germana petita, la Pepita, era la més
mimada perquè era l’última, no? Tots allà varen tenir molt de compte de la casa. El què
passa és que havia èpoques de molta austeritat. No teníem tot el què volíem, però
l’ambient d’estimació i de família eren coses que jo recordo amb satisfacció i
agraïment (...) A mi, la llar de foc sempre és una cosa que m’ha impressionat. No
teníem ni televisió, ni ràdio... Llavors, davant del foc, s’explicaven històries... És a dir,
la comunicació oral era molt més important que ara. Ara cadascú se’n va davant la
pantalleta del que sigui, de l’ordinador, el televisor,... Però, llavors, el foc era un àmbit
de conversa. I encara que no conversaves, simplement el veure la flama com es movia,
ja t’encisava. El foc era important. És clar, l’hivern era llarg i estàvem molt a casa.
Per a mi, el dia de Reis sempre havia estat una frustració. Però una frustració completa.
Va haver un moment que li vaig agafar mania als Reis perquè és que jo sempre
demanava un vestit de futbolista del Barça, o un baló de futbol, però en casa no tenien
“perres” per res d’això. I a mi, una pilota, mai me la van poder regalar. Això era una
frustració que tenia. I recordo que un any va ser el “summum” del desengany, no? Què
em van portar els Reis? Una caixeta per anar a l’escola, de fusta. És clar, qui feia la
caixeta? El meu pare. Però, quina era la novetat d’aquest any? Doncs que aquella
caixeta no era nova, que era la mateixa de l’any passat però pintada una altra vegada. Jo
quan vaig veure que els Reis em portàvem la mateixa de l’any passat, i a més, pintada
d’un altre color, llavors se’m va caure el món damunt. Sí, al poble, el dia de Reis el
vivíem molt.
Quan va néixer la meva germana Pepita, me’n recordo que estàvem a casa, jo tenia cinc
anys, i el meu pare, amb la mentalitat d’aquella època, va posar una caixa a la finestreta,
i em va dir: “Vine, vine, voràs on l’han deixada.” Encara ens volien fer creure que
venien amb cigonyes en caixonets i tot això... Perquè, és clar, jo la primera vegada que
em vaig assabentar que els nanos venien de les mares, va ser quan devia tenir vuit o nou
anys: estava fent de ventre sota el pontet del Meson, als afores del poble, en una
d'aquelles tardes que sortíem a veure coses pels bancals..., i el meu amic Manolo el de
Nyarro em diu: “Emili, tu no ho saps?” I jo: “Què?” I ell: “Tu no saps que els xiquets
venen com les vaques?” I jo dic: ”Calla! No pot ser això!. Com pot ser que vinguin com
les vaques?! No pot ser això, home! Si us plau!”. Jo em feia creus, no?. I ell: “Sí. Creut’ho, que és veritat, que m’ho han dit.” I jo dic: ”Au!!! No pot ser!” I després, me’n vaig
anar cap a casa tot apurat, creient que a casa ja sabien que jo ja sabia que els nanos
venien com les vaques. No sé, una història... Aquestes coses que no t’explicaven els
pares i ho havies de descobrir tot a base d’aquestes sorpreses. Mira, a mi em semblava
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impossible que un cap tant gros passés per un foradet tant petit. Jo no ho entenia... I bé,
mira...
Inés Nogales Ortiz, 1950. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Mi casa del pueblo era una casa humilde, se componía de dos habitaciones, sin
ventanas, sin puertas y sin nada y teníamos una choza por cocina, porque no teníamos ni
cocina. Y un corral y una cuadra. No teníamos agua corriente, la conseguíamos de la
fuente pública y para lavar íbamos a un charco o a un arroyo, donde podíamos.
Tampoco teníamos lavabos. Teníamos gallinas, cerdos y perros que nos daban mucha
faena y poco beneficio. Cuando los cerdos se ponían gordos los vendía mi madre para
pagar la trampa que tenía en la tienda. Comíamos como podíamos, una veces más y
otras veces menos. El día que pasaba por un huerto y veía fruta la robaba y la traía a mi
casa para que mi madre lo hiciese de comer. No teníamos tiempo para jugar con los
amigos, cuando no trabajaba en el campo, trabajaba haciendo sostenes y cuando no, me
iba con mi padre a buscar frutas y cuando no, me iba con las vecinas a hacer cisco y
sino carbón. Yo lo que es jugar, jugaba poco. Los días de fiesta eran para ayudar a mi
madre a hacer la faena de mi casa porque des de bien chiquitita los días de diario,
cuando no trabajaba en una cosa trabajaba en otra, en las piedras, en el campo, haciendo
cisco, lo que podía. Los días de fiesta pues nos dedicamos a limpiar la casa de mi
madre. Empecé a trabajar des de muy chica, des de que tengo uso de razón estoy
trabajando. No me acuerdo bien lo que podía ganar, pero miseria y compañía, porque no
nos llegaba ni para unas alpargatas. Al colegio iba un mes al año, si es que llegaba.
Éramos 35 o 40 alumnos. Algunos asistían más y otros menos según la condición de
cada uno. En mi caso tenía que estar trabajando y, cuando me enteraba que había un
puesto de trabajo en el campo, pues me iba a trabajar y no iba al colegio. Allí en mi
pueblo había un colegio para niños y otro para niñas. Antiguamente, que yo recuerde, se
aprendía a escribir y a leer, matemáticas y el evangelio y además se cantaba el himno de
España al entrar y salir de clase. En aquellos tiempos no se podía hablar de política, no
había la libertad de palabra que hay hoy en día. Antiguamente tenías que hablar a
escondidas, porque, como se enteraran de que decías algo, se te echaban encima los de
la Guardia Civil.
Félix Rico Morgado, 1951. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Nací en Botija, provincia de Cáceres en el año 1951. Bueno, la población en aquella
época vivía de la agricultura y la ganadería. En aquella época no corría el dinero, se
hacía todo a base de cambios, o sea, al peluquero se le pagaba en especies, en los bares
se pagaba en especies, en los comercios se pagaba en especies. Especies quiere decir
que el que trabajaba en la agricultura si recogía trigo o cebada pues le daba cebada, el
que tenía ganado pues le daba ganado, se echaban las cuentas y al final era un ternero o
un cerdo o dos quintales de trigo o cebada, etc. El dinero prácticamente no corría nada.
Aquellos que tenían gallinas llevaban los huevos al comercio y luego retiraban el arroz.
O sea, que la vida en aquellos tiempos funcionaba así.
Nuestra casa era una casa antigua, estaba hecha, como la mayoría de allí, de piedra y
adobe. El adobe, para el que no lo entienda, es tierra con paja. Se hacían unos bloques
de tierra con paja y entonces se ponían y hacían las paredes, pero sobre todo la parte de
arriba, esto dicen que iba muy bien para las humedades. Se componía de dos plantas, la
de abajo donde se habitaba y la de arriba donde prácticamente estaban todos los
utensilios de trabajo y donde se guardaba el grano de la cosecha y todos los productos
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que eran para comer como patatas, garbanzos, olivas, etc. La casa no era muy grande,
tenía tres o cuatro habitaciones. También vivían los abuelos con nosotros, era una
costumbre de siempre. Allí se vivía bien porque las casas no eran muy grandes pero
siempre disponías de la calle, siempre se estaba en la calle, o de los corrales que
estaban al lado de las casas y que era donde estaba el ganado. El lavabo era el corral
donde estaban los animales. Allí iba todo el mundo a hacer sus necesidades. ¿Lavarse?,
pues te lavabas en una palangana de aquellas, te lavabas un poco y las mujeres y los
hombres igualmente. Cuando te querías lavar un poco más a fondo te llenabas un baño
de agua, te metías en un cuarto y te lavabas como podías. En casa había una sola luz que
al anochecer se encendía y al amanecer se apagaba. Yo me acuerdo cuando se montaron
los contadores y cuando ya se pudo poner luz en cada habitación y fue para mí un
progreso muy grande el poder ver en toda la casa por la noche, era una cosa muy
grande.
En los pueblos a la que ya vas siendo un poco más mayor empiezas a ayudar a casa
como por ejemplo echarle de comer al ganado, limpiar donde duerme el ganado. Luego
los padres y los abuelos te van llevando al campo para hacer unos trabajos un poco más
fuertes, cortar leña,.... Esto lo hacíamos todos los chavales. Yo estuve hasta los doce
años en el colegio porque mi padre emigró a Alemania. Entonces tuve que dejar el
colegio para ayudar a mi abuelo en el campo, para hacer la cosecha que mi padre nos
había dejado preparada. Estuve dos años trabajando en el pueblo, trabajando la tierra,
arándola, cosechando, trillando, etc. Pero se ve que, como era tan pequeño, cuando me
agarraba al arado me llevaba para un lado y para el otro. Y mi abuelo me enseñaba.
Tenía muchas dificultades para hacer un surco bien hecho, pero bueno hacía lo que
podía.
Entonces la escuela era mixta, la escuela de los pequeños era mixta, o sea, iban los
niños y las niñas y vulgarmente le decían la de “los cagones” y en esa escuela mixta era
donde aprendías un poco los principios para luego pasar a otras escuelas donde sólo
había varones. En el colegio se usaba siempre la pizarra y, en vez de tiza, llevábamos
pizarrín. El pizarrín era como un lápiz duro que prácticamente no se gastaba nunca y
rayaba sobre la pizarra. La pizarra estaba totalmente rayada porque se heredaba de los
hermanos, yo la heredé de mi hermano porque prácticamente no te compraban nada. Y
a las cartillas, a veces, les faltaban algunas hojas y cuando estabas aprendiendo el “ma,
me, mi, mo”, ya te faltaba la “mu” y ya no te la sabías... y siempre así, esto era lo que
había. Cuando ya pasábamos a las escuelas de más mayores, entonces allí teníamos
otros libros. No había bolígrafos, era la clásica tinta de pluma pequeñita, con un soporte
de palo que iba acoplada. Entonces teníamos un tintero en el medio de la mesa y todos
los días teníamos que hacer tinta. Había unas pastillas, les echabas una poquita de agua
y le dabas vueltas, vueltas y más vueltas y allí íbamos mojando todos. Los libros que
habían eran de los más mayores. Prácticamente había una enciclopedia y esa
enciclopedia entrabas a los siete más o menos con ella en la escuela de los más mayores
y terminabas a los catorce con el mismo libro. En aquella época, te estoy hablando de
los años 57, 59, 60, el gobierno de Franco era el que dictaba los estudios, como todos
los gobiernos. Al entrar en la escuela había un respeto de estar todos de pie y hasta que
no entraba el maestro allí no se sentaba nadie. Al terminar la escuela, esto era
obligatorio, teníamos que cantar el Viva España con un niño que cogía la bandera. En
las fiestas como el “18 de julio” pues aquel día nos daban fiesta y nos íbamos al
ayuntamiento y el alcalde nos daba caramelos y nosotros paseábamos la bandera de
España por todo el pueblo cantando las canciones de aquella época, bueno de Franco,
como El Cara al Sol y otras así. La forma de enseñar los maestros era un poco la presión
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y, a veces, a palos, o sea, no se paraban a la hora de castigarte dándote un par de palos
con un palo que tenían. ¿Anécdotas? Hombre, yo tenía el clásico maestro de pueblo y
este siempre tenía una vara de olivo y cuando se le rompía mandaba un chaval a un
olivar a cortar otra vara. Y tenía mucha costumbre de pegarte en la mano, te cogía de
la mano por la muñeca, te estiraba la mano y te pegaba dos o tres palos... Cuando te
preguntaban alguna pregunta sobre algún tema, te tenías que saber toda la letra
pequeña, no te podías equivocar ni en el antes ni en el después, ni en fechas ni en nada.
Te lo tenías que saber todo al cien por cien y más que entender la pregunta te obligaban
a sabértelo todo y aquello costaba mucho porque los maestros te daban muy pocas
explicaciones. Te ponían el libro, “tú, apréndete esto y vienes aquí y me lo dices todo de
carretilla”. Y ya está y, si no te lo sabías, te mandaban hacer copias. Una profesora
tenía un sistema para hacernos aprender que era ridiculizar a los alumnos, quiere decir
que, si no sabías algo, te hacía unas orejas de burro de papel como una corona y a la
hora del recreo no te dejaba salir pero sí que te sacaba a un balcón para que te vieran
todos los niños que se reían de ti. Esto era ridiculizar a los que eran más torpes. A mí
también me tocó ponerme las orejas de burro, por supuesto.
En los pueblos pequeños y en las zonas rurales se vivía la religión muy de cerca. La
prueba está en que todos los niños del pueblo, al llegar a ciertas edades, pasábamos a
ser monaguillos, yo también estuve varios años. ¿Por qué? Pues un poco influidos por la
edad que teníamos, la adecuada para ser monaguillos, los clásicos monaguillos, los
famosos ayudantes del cura. Y también influidos porque, si el cura le decía algo a la
familia, la familia no se negaba nunca. Había un día o dos a la semana que el cura iba a
dar clases de religión, no olvidemos que en aquella época había catecismo y el
catecismo era otro libro a parte de la enciclopedia. El sacerdote nos preguntaba cosas
sobre la religión, a veces nos citaba en la iglesia... y la iglesia influía mucho en los
estudios en aquella época. Era difícil decir: “yo no voy a misa o yo no estudio el
catecismo”. Eso era imposible, no se podía decir eso, o sea, los mismos padres ya
colaboraban en eso todos los días. Me acuerdo que se tocaban las campanas, por las
mañanas al Ave María y por las tardes había el clásico rosario. Al rosario estaban todos
obligados a ir, sobre todo las niñas. Los niños, como a veces ayudábamos a los padres,
muchas veces no íbamos, pero a las niñas las obligaban los padres a ir al rosario a
diario. En pocas ocasiones los padres se enfrentaban a los sacerdotes porque en los
pueblos, en aquella época, los alcaldes, sacerdotes..., eran los que imponían una
autoridad y unas formas. Y si tú querías vivir bien en el pueblo, pues eran las dos cosas
a las que nunca te podías enfrentar. En esta época era obligatorio ir a misa y, a parte, se
sacó unas leyes donde decían que no se podían trabajar los domingos, si no se iba a
misa. Dice el cura: “Aquí en este pueblo voy a decir dos misas, una por la mañana y otra
por la tarde. Quien no quiera venir por la mañana que venga por la tarde, que no se
preocupen que la Guardia Civil no les va a decir nada, que yo me entere, si vienen a mí,
pueden ir a trabajar donde quieran”. Él imponía mucho las cosas y conseguía que la
gente lo siguiera. Los hombres iban a trabajar y luego iban por la tarde a la hora de la
misa y ataban los caballos y los mulos en la reja de la iglesia y con sus ropas sucias y
todo, se quitaban su sombrero y se metían dentro de la iglesia a asistir a misa que les
imponía el cura. Si no colaboraban con esto, supongo que él mismo les echaba la
Guardia Civil encima y luego tenían problemas.

376

María Salguero Anaya, 1947. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Me llamo María, nací en el año 1947, año de mucha hambre, en Almargen, provincia de
Málaga. Mi infancia fue fatal, mucha hambre, trabajando de día y de noche y no comer
nunca, y no tener zapatos, no tener cama, no tener sábanas, ni sillas para sentarse.
Mucha hambre, porque no había nada que comer. Muchas horas de trabajo porque
trabajábamos en el campo y después al pueblo, a trabajar en las casas. Mi madre me
levantaba a las seis de la mañana. Me acostaba pronto porque no teníamos luz. A la
escuela no íbamos porque había que trabajar. Yo con siete años empecé a trabajar
cuidando niños. Ganaba una peseta al día, me acuerdo que valía un pan 20 pesetas, para
un pan dos semanas de trabajo. Todos los niños y todas las niñas trabajaban para poder
comer algo.
Manuel Armentero Molina, 1944. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
El Carpio es un pueblo que está a 28 kilómetros de Córdoba, está muy cercano a
Córdoba, es un pueblo pequeñito, tendrá unos 6.000 o 7.000 habitantes. Pero de hecho
era un pueblo que estaba muy bien comunicado con el ferrocarril y también con lo que
era la carretera general que iba a Córdoba. Era un pueblo que tenía una pequeña
industria, pero eminentemente el trabajo que se producía en el pueblo era el trabajo
agrícola. El pueblo está en la campiña cordobesa y donde se cultiva mucho trigo, mucha
cebada, olivas, donde hay bastante regadío porque el Guadalquivir pasa muy cerca del
pueblo.
Yo, des de que me levantaba hasta la noche, eran juegos continuos. Mi delicia era el
juego. Despertar por la mañana e irme a la calle a jugar y me pasaba todo el día
jugando con los vecinos. Es decir, eso sí que lo recuerdo con mucho cariño, porque no
había horas, incluso me tenían que ir a buscar en la calle. Para mí el juego era una
pasión. Jugábamos a todo, jugábamos al escondite, a aquello que te escondes y te tienen
que buscar, jugaba a pistoleros, jugábamos con las piedras,... cualquier tontería era un
motivo de juego. Nosotros éramos pequeños “piticlis”. El “piticlis” era un trocito de
madera con las partes extremas rebajadas y luego, con otro palo de madera más fuerte,
le dabas a un canto, saltaba y, cuando estabas en el aire, le dabas. Entonces lo mandabas
lejos y otro tenía que ir a buscarlo y se calculaba el tiempo que tardaba. De pequeño
hice hasta de monaguillo, cuando iba a la escuela recuerdo que a mí me llamaron
muchas veces a que fuera a tocar las campanas cuando había un entierro, cuando había
una boda. O sea que cuando iba a la escuela me mandaban muchas veces fuera para que
hiciera el repique de las campanas. Me acuerdo de las dos primeras maestras que tuve,
la señorita Juanita y la señorita Encarna, que eran dos chicas del pueblo que creo que no
tenían ni la carrera de maestras, se pusieron a hacer escuela y esta fue la primera
enseñanza que tuve. Luego estuve yendo, por poco tiempo porque me puse a trabajar, a
una escuela del gobierno, pública, no se pagaba nada pero allí aprendí muy poco,
porque entre lo que era el recreo, el juego, el rezar y el cantar el Cara al Sol, pues la
verdad, aprendía bastante poco. Nos pasábamos la vida o rezando el rosario o cantando
el Cara al Sol. Y luego tengo recuerdos de otro maestro, Don José, recuerdos
desagradables porque más de una paliza me dio. Te metía la cabeza entre las piernas y
con una paleta te ponía el culo morado. Y luego recuerdo ir a mi casa alguna vez con
esto de la oreja despegado. Yo creo que era un sádico, le gustaba ensañarse con los
chavales y yo supongo que, al ser hijo de un comunista del pueblo, pues todavía más.
Me gustaba la lectura y el hecho de ver que ya podías desenvolverte leyendo una carta...
Después, cuando mi padre ya salió de la cárcel, recuerdo que mi madre, para que
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practicara, me hacía que le escribiera cartas a su hermana que estaba en Córdoba y que
le leyera las cartas de su hermana. Leer siempre ha sido una constante. Allí en el pueblo,
por las noches, al lado de la mesa estufa, estábamos todos y mi padre los leía tanto a mí
como a mis hermanos; cogía libros y los leía.
Yo empecé a trabajar muy temprano, me vine aquí con quince años y antes de venir
aquí pues había hecho labores de campo, había hecho de albañil, yo pienso que
empezaría a trabajar a los once años. Primero, como eso del colegio no se me daba
bien, estuve de aprendiz de herrero, estuve de aprendiz de carpintero, era una persona
bastante inquieta. Aprendí de herrero pero sin cobrar nada porque cuando eras aprendiz
no se cobraba nada. Luego, cuando ya tuve la necesidad de aportar algo
económicamente a la familia pues estuve trabajando en el campo. Hice de chanquero.
Chanquero es el tipo que con una bestia transporta los habituallamientos, transporta
aceite, pan,...para los trabajadores del cortijo. Dentro del cortijo me dedicaba a hacer
todo lo que me mandaban: llevar agua donde estaban los trabajadores, limpiar las
cuadras, en fin, todo aquello que era necesario hacer, era un niño para todo. A parte de
eso estuve haciendo trabajos de temporero. En la época del algodón iba a coger algodón.
Normalmente para coger algodón la mayoría eran mujeres, si no eran mujeres eran
niños, también habían hombres. Y también estuve cogiendo aceitunas. Los hombres
“vareaban”, es decir con una vara grande hacían caer las aceitunas al suelo, y luego
iban mujeres y niños y las recogían. Entonces yo iba con otras mujeres y cogía las
aceitunas y en eso estuve dos años. Trabajábamos a destajo, tantas fanegas cogías al
final de la noche, “has cogido veinte fanegas”, pues te pagaban por la cantidad. Era un
trabajo intensísimo pero, a pesar de eso, por la noche, en el cortijo, después de comer,
aún teníamos ganas de cantar, ganas de bailar. Luego ibas a dormir en unas condiciones
pésimas. Todo esto que ocurre ahora con los inmigrantes que los meten..., pues igual.
En un cuartito, porque los cortijos no estaban preparados para albergar a tanta gente. En
un cuarto metían las mujeres y en otro cuarto metían a los hombres y, como no había
luz eléctrica, te tenías que alumbrar con brindillos de gasoil. Todo el dinero se llevaba a
casa, era necesario para ayudar a la familia. El sueldo de mi padre era poquísimo y con
la ayuda mía y de mi hermano pues salimos para adelante. Pero bueno, es lo que había
y, a pesar de todo, yo tengo recuerdos de felicidad, recuerdo haber sido feliz en aquella
época.
Cuando mi padre salió de la prisión, en el año 50, cuando salió de la prisión cambió
nuestra vida a peor, tuvimos más dificultades que cuando estuvo dentro porque, al salir
de la cárcel, estuvo intentando buscar trabajo y recuerdo de pasar no gana pero sí
dificultades económicas. Yo recuerdo de mi madre de tener para vestirme unos
pantalones y una camisa sólo. Recuerdo que cuando la tenía que lavar me tenía que
acostar para poderla lavar, porque no tenía para hacer el cambio. Luego, después,
cuando ya tuve 13, 14, y 15 años pues sí, a mí me gustaba ir bien arreglado, yo ya
trabajaba, me ganaba mi propio sueldo y eso me permitía tener un traje, incluso un
abrigo.
María Pilar Sánchez Molina, 1956. A La immigració a Badalona durant el segle XX).
Yo nací en un pueblo muy bonito de Zaragoza llamado Saldaba. Mi padre guardaba
ganado, ovejas en el monte, y mi madre pues recogía la aceituna en Jaén cuando era
pequeña. Ganaban muy poco, muy poquito. Mi madre empezó a trabajar a la edad de 7
años y mi padre con 9 años ya estaba trabajando. Vivíamos en una casa muy pequeña,
éramos siete de familia y, a más, una tía mía. Cuando llovía teníamos que poner
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impermeables por encima de la cama porque caía agua a goteras y bueno. El baño
estaba fuera, bueno, baño..., un váter, baño no había entonces. No teníamos agua
corriente, había un lavadero en el patio y allí cogíamos el agua. Teníamos un hornillo de
petróleo y braseros de carbón, entonces lo que había era carbón. La cocina estaba en el
terrado y era, pues, dos tablas y bueno, como pudo, lo arregló mi padre.
Alegría Muñoz Rosado, 1952. A La immigració a Badalona durant el segle XX).
La casa del pueblo (de Maguilla, provincia de Badajoz) no tenía agua corriente, no
teníamos comodidades de ninguna clase. El suelo era de tierra, no había luz, teníamos
que alumbrar con candiles y con otra cosa que se llamaba carburo. Era una vida muy
precaria. Éramos siete hijos, mis padres y mi abuela diez, diez personas y solamente
había dos habitaciones. Y luego teníamos el corral con las gallinas.
Mi madre estaba sola. Y salió corriendo con el burro para llegar antes al pueblo para
buscar ayuda. Y así, a la mitad del camino, según me han contado mis padres, pues se
encontraron con un señor que iba en un carro y entonces ese señor fue y recogió a mi
madre. Y al llegar al pueblo, en ese momento de llegar, nada más querer entrar en la
casa, en el zaguán de la casa, pues allí nací. Por pronto que quisieron avisar a la partera
y toda la historia, ya cuando llegó la partera a casa, mi madre me dice que ya estaba yo
fuera, solamente la partera llegó y me cortó el cordón umbilical. Y esta es la historia que
tengo que me han contado mis padres siempre. O sea que, por un poco más, nazco en
medio del campo. Mi padre ha sido siempre pastor. Y entonces estaba en una finca en
la que habían chozos -como una cabaña hecha con palos y paja- y lo que hacía pues era
eso, cuidar de las ovejas, de las cabras y esas cosas. Y luego con la leche hacían los
quesos en el cortijo. Mi madre lo que hacía era estar con nosotros, éramos siete, porque
el pequeño, al nacer, murió. Y éramos siete hermanos y todos pequeños porque el que
más se lleva son quince meses. Y esto era lo que hacía, todo el día lavando al río, todo
el día haciendo la comida, acarreando agua del pozo con los burros, eso era lo que hacía
mi madre. La casa del pueblo no tenía agua corriente, no teníamos comodidades de
ninguna clase. El suelo era de tierra, no había luz, teníamos que alumbrar con candiles y
con otra cosa que se llamaba carburo. Era una vida muy precaria. Éramos siete hijos,
mis padres y mi abuela diez, diez personas y solamente habían dos habitaciones. Y
luego teníamos el corral con las gallinas.
(Para comer) por la mañana eran migas, al mediodía cocido y garbanzos y por la noche
gazpacho y tortilla de patatas, eso el día que había y, el día que no había, pues te ibas a
la cama sin comer. Siempre había leche porque mis padres, como estaban en el campo
con el ganado, siempre había mucha leche y mi madre hacía queso. Mi madre se iba al
cortijo donde tenían un horno, compraba la harina y hacía el pan. Hacía un pan para una
semana o veinte días o así. Pasar hambre no hemos pasado porque mi madre es una
persona que ha sacado de donde no había. Siempre hemos comido bien, lo que pasa,
claro, que no había tantos yogures, no había tantas golosinas, fruta no comíamos casi
nunca porque no había, chocolate tampoco, nuestra merienda era un trozo de pan con
aceite y azúcar. Yo no fui a la escuela, no, nunca. He aprendido a leer pero por mí sola
porque he ido leyendo cosas y eso.
Cuando me fui haciendo mayor, ya con nueve años me vine al pueblo a casa de mis
padrinos hasta que tuve dieciséis años. Allí he estado por la comida y por un vestido o
dos que me compraban al año y eso lo tenía mi madre ya quitado, era una boca menos
que tenía que alimentar. Mi madrina había tenido un niño pequeño y me dijo que
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viniese para jugar con él, para que estuviera con el niño, pero lo que hacía era cuidarlo.
Estaba todo el día con el niño en brazos y tenía nueve años de vida. No tenía
experiencia de nada, yo no sabía ni tenía estudios ni tenía nada, yo estaba allí por estar.
Eugenio Molero González, 1949. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Mi infancia (en Ávila) fue bastante mala porque no teníamos ni juguetes para jugar, no
teníamos nada de juguetes. Teníamos que vivir cinco personas que éramos en la casa, no
teníamos ni agua corriente ni luz, teníamos velas, un candil, teníamos que ir a por agua
a la fuente para beber, para podernos duchar porque nos lavábamos en una palangana o
en un barreño. La ropa, recuerdo, que mi madre la tenía que lavar al río porque no había
lavadoras en aquellos tiempos. Era una vida muy dura. Recuerdos de la escuela no tengo
muy buenos porque íbamos poco, porque teníamos que ayudar a mi padre en el campo.
Y cuando no ayudábamos a mi padre, teníamos que ir con otro vecino a ayudarle, o sea,
que a la escuela... muy poco. Empecé a trabajar allí en el campo a los ocho años, en el
campo claro, allí no había otra cosa para trabajar, nos ayudábamos unas personas a
otras. El trabajo era bastante duro porque era cavar, cavar viñas, ir a los huertos a coger
fruta, ir con las ovejas, traer hierba para los animales, para las vacas y todas esas cosas,
en fin, muy duro. Y traer leña para amasar, porque mi madre amasaba en un horno,
hacía pan, para tener pan durante toda la semana, en fin, una esclavitud.
Manoli García González, 1955. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Mi casa era muy humilde, era muy humilde, era como las chabolas de los africanos, no
sé cómo les llaman chozos o chozas (...) Mi padre se trasladó a otra finca que estaba
cerca del pueblo y mi padre iba y venía a dormir a casa y nosotras entonces ya
empezamos a vivir allí y podíamos ir al colegio. Pero desde bien chiquitas en chozas
dormíamos y una choza para toda la familia o dos chozas, una que nos servía de
dormitorio y la otra de comedor. Y no había más.
Vivíamos allí en el campo, teníamos una casita pero no teníamos médico porque
estábamos muy retirados del pueblo, no había cole. Entonces había un señor profesor
que era muy sensible con la gente pobre y entonces él, me acuerdo, que iba al castillo
donde vivían los dueños de la finca, iba a lo mejor unos días por semana a dar clase. Yo
y mis hermanos teníamos que andar, yo no te puedo decir ahora exactamente, pero un
montón de kilómetros para poder ir a aprender, pero además con frío, lloviendo,
andando, que no teníamos transporte ninguno, andando y con miedo. Como no había
ningún sitio donde pudiéramos salir a nada ni a divertirnos ni nada, pues por las noches
mi padre nos ponía deberes y era muy estricto con nosotros, porque al día siguiente, si
él venía y no teníamos hechos los deberes, te podías quedar sin cena, y con el hambre
que teníamos en aquellos tiempos pues te cuidabas muy mucho de tener los deberes
hechos.
Por Navidad, auque no teníamos dinero para grandes árboles ni nada, no me importaba
irme al campo y cogerme una esparraguera. Sólo se tenía para lo justo. Una de las
navidades me fui al campo y me dije: “yo tengo que hacer mi árbol de navidad y no me
va a costar ni un duro”. Y cogí una esparraguera y me la puse en una maceta y la adorné
con bolitas de papel de plata del vino y de la leche, que antes los tapones venían tapados
con papel de plata de colores, y con un trozo de hilo las iba pasando y las iba colgando
al árbol y luego con algodón ponía la nieve. Y luego con el barro hice las figuras para el
belén y sin gastarme un duro me hice mi belén. Y luego con las chapas de cervezas las
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iba aplastando y les iba haciendo un agujero y les pasaba un alambre. Y yo juntaba a
mis amigas y les decía: “esta noche a tal hora vamos a cantar villancicos por el pueblo”.
Y mi diversión era salir por las calles a cantar con mis amigas villancicos y salíamos a
coger el aguinaldo. Y alguna vecina me decía: “ven, que te voy a dar esto”. Y nos
daban mantecados, pastas,... Y luego el día de la Candela que todo el mundo, y sobre
todo los niños, cogían leña del campo y hacían competiciones a ver quién tenía el
montón de leña más grande. Los vecinos salían a las calles y había una relación muy
bonita.
Pues fíjate, yo trabajaba en mi pueblo, trabajaba en una carnicería y combinaba el
trabajo con el cole porque realmente era una niña. Empecé con 11 años y el primer año
era haciendo recaditos y así. Luego, poco a poco, te van dando más faena, te van
diciendo: “ahora me fregas los platos, me haces las camas,...”, y así hasta que luego ya
te meten todo. Yo ganaba 500 pesetas al mes y esto no es una cifra que venga de muy
lejos, porque no soy tan mayor. A lo mejor me daban la comida, eso sí, y alguna vez, no
siempre, a lo mejor, en mi cumpleaños me compraban alguna cosilla como un trozo de
ropa para hacerme un vestido. Era poquísimo.
La alimentación era muy diferente pero también era mucho más sana porque yo
recuerdo que mi padre tenía un rebaño muy grande de ovejas y el dueño le dejaba tener
dos o tres ovejas para él, cabras, más que nada cabras, y entonces esas cabras nos daban
la leche a nosotros porque no podíamos ir al pueblo a comprarla. Yo me acuerdo que
mi padre las tenía que guardar en un sitio muy lejano al que nosotros vivíamos. Mi
padre nos decía: “a tal hora estoy en tal sitio, y con la lechera tenéis que ir a recoger la
leche”. Entonces mi hermana la mayor y yo, que soy la segunda de los cinco hermanos,
íbamos a buscar la leche. En ese momento mi padre ordeñaba la cabra, que era cuando
yo empecé a ver los dibujos de Heidi y me acordé mucho porque también hacía un
poco como la Heidi, me gustaba la leche directamente de la cabra y muchas veces mi
padre, cuando estaba ordeñando, pues yo decía “papá, papá, dame un poco” y entonces
yo me ponía debajo y él me ponía un poco en la boca y era mucha porque aquello era
directamente que no había agua ni había nada. De carne pues no nos faltaba porque mi
padre siempre ha sido muy buen cazador y nunca nos faltaba la carne de liebre o bien de
pájaro porque él ponía trampas. Hambre no pasamos porque el campo nos daba lo que
necesitábamos. Y el pan... yo me acuerdo que mi madre iba cada quince días al pueblo,
suerte que aquellos panes eran muy diferentes a estos, se conservaban más y entonces
los ponían en sacos de papel y los cerraban bastante bien y se conservaban, pero
imagínate el último pan..., te lo tenías que tomar con leche.
Manuel Funes Sánchez, 1948. A Fuentes orales e investigación histórica.
Mis padres provienen del Sur de España concretamente de un pueblo llamado La
Carolina de la provincia de Jaén. Las costumbres que había, pues, se regían por una
economía minera y... a través de esta economía había unas costumbres como era el
invierno la matanza del cerdo, en la cual nos reuníamos toda la familia y participábamos
de esta matanza. Nos servía para alimentarnos todo el año y era también como una fiesta
familiar.
Yo me quedé sin padre a la edad de dos meses y en realidad los orígenes míos empiezan
porque mi madre y mi padre se conocen en La Carolina, pero mi padre se va a trabajar a
Granada al hospital militar. Cuando se casa con mi madre se van los dos a vivir allí,
puesto que él tenía su trabajo en el hospital de Granada. Entonces allí vivían el
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matrimonio y allí nací yo, nació una hermana y nació un hermano. Mejor dicho, primero
nació mi hermana, mi hermano fue el del medio y yo fui el pequeño. Cuando mi
hermana tenía tres años, mi hermano tenía catorce meses y yo tenía dos meses, mi padre
falleció. Entonces, al fallecer mi padre, como vivíamos solos en una capital y no
teníamos apoyo familiar ni apoyo de nadie, pues mi madre regresa otra vez a la Carolina
con la madre de ella. Entonces vivíamos con mi abuela que tenía hijos solteros,
vivíamos todos juntos en una casa en la que bueno, la casa era grande pero éramos
muchos en la familia, por la sencilla razón de que corre el tiempo y, cuando yo
aproximadamente tenía unos cuatro años, se muere un hermano de mi madre que tenía
cinco hijos. Entonces, al morirse este hermano de mi madre, su mujer se ve obligada a
venirse a Cataluña y estos cinco hijos se quedan con mi abuela, y ya éramos ocho los
nietos, entonces, quiero decir que la casa era grande pero éramos muchos. Dormíamos
todos los niños en una habitación, los hombres en otra y las mujeres en otra.
Nos crió más bien mi abuela por la sencilla razón de que mi madre tenía que trabajar, mi
madre era modista y trabajaba durante todo el día, y venía por la tarde a casa y seguía en
la casa cosiendo. Entonces en realidad era mi abuela la que se le puede llamar la
patriarca de la casa, ella llevaba toda la casa, los nietos, los hijos, y todos hemos subido
juntos. Cuando mis primos fueron creciendo y tenían edad ya de trabajar, mi tía, según
iban creciendo, se los iba trayendo a Cataluña, en realidad a Tarrasa. Primero se trajo a
los dos mayores, después se trajo al tercero y luego, más tarde, se trajo al cuarto y al
quinto. I con mi abuela pues quedamos nosotros tres, mi hermana, mi hermano y yo.
Mi infancia pues fue, por decirlo así, bastante dura, porque, en aquella época cuando
mi padre murió no existía la seguridad social tal como está hoy. Mi padre estaba
trabajando en el hospital militar y a mi madre no le quedó pensión ninguna, entonces mi
madre tenía que trabajar para nosotros pero no era suficiente. Yo empecé mi trabajo a la
edad de ocho años, empecé mi primer trabajo con una amiga de mi madre que tenía en
la plaza una parada de fruta. Entonces esta señora, que era soltera, yo le ayudaba a
llevar la parada. Entonces, como era una edad escolar, yo tenía edad de ir al colegio
pero el profesor que era amigo de la familia y sabía cual era nuestro problema -ya
empezaban por aquella época las escuelas nocturnas de adultos pero eran para mayores
de dieciocho años- me permitía extraoficialmente ir por la noche para poder continuar
con la EGB. Entonces durante el día yo estaba en el mercado y por la tarde, a partir de
las seis hasta las ocho y media, iba al colegio y así me pude sacar la EGB (la Enseñanza
General Básica). Luego, este fue mi primer trabajo pero después de este puesto de
trabajo, encontré una carpintería que ya ganaba más que allí. Entonces me cambié,
siempre me he cambiado de un trabajo a otro por la ganancia. Siempre he mirado que si
estaba en este y encontraba otro que ganaba más, pues me iba al otro. Entonces encontré
un señor que necesitaba un aprendiz de carpintero y entonces me fui a la carpintería,
estuve aproximadamente como un año y medio, y en el mercado pues unos dos años. A
partir de los diez fue cuando me fui a la carpintería y estuve hasta los doce años más o
menos.
Resulta de que yo tenía unos tíos que tenían un trabajo de minería, porque como ya
decía anteriormente, allí la economía era minera, la base principal eran las minas.
Entonces yo tenía unos tíos que tenían unas minas. Entonces a los doce años, allí ganaba
más y mi tío decidió llevarme con él. Aproximadamente estaba a una distancia de unos
cuarenta kilómetros de nuestro pueblo. Decidió llevarme con él porque así le hacía
compañía, trabajaba y al mismo tiempo, digamos, él estaba sobre mí. Nos ayudábamos
mutuamente y entonces ganaba más dinero todavía. Entonces trabajábamos a unos
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cuarenta kilómetros y volvíamos a casa cada quince días, nos tirábamos quince días
trabajando y a los quince días un fin de semana veníamos, veníamos el sábado por la
mañana y nos íbamos el lunes por la mañana, aprovechábamos para cambiar ropa y todo
esto... Entonces bueno pues era un trabajo que bueno, en cierto modo era bastante duro
para la edad que yo tenía, incluso me costó el estar enfermo. Allí estuve
aproximadamente unos dos años y medio, tres años. Mientras tanto yo tenía unos tíos
aquí en Cataluña que, al enterarse de que yo estaba trabajando en las minas en las
condiciones en que estaba, entonces ellos no estaban de acuerdo, y hablaron con mi
madre, y decidieron de que haber si me podía venir con ellos a Cataluña.
Ginés de Haro Parra, 1935. A Fuentes orales e investigación histórica.
Bueno, el pueblo de origen era provincia de Almería, el pueblo de Pulpí. Era una
barriada que pertenecía a Pulpí, que era San Juan de los Terneros y allí, había unas
salinas y mi padre trabaja en las salinas esas. Era el que se cuidaba de sacar con la
caballería, sacar las vagonetas de la sal, ir a buscar agua con una tina para los
trabajadores de la empresa.
Allí vivíamos en una casa que era tipo como de osa moruna, que tenia unas bóvedas, era
una cueva que era igual que una casa, nada más que al invierno pues estábamos
calentitos y al verano era muy fresco, se estaba muy fresco, se estaba muy bien, muy
bien. Allí pues jugábamos a... había chapas, había canicas, y jugábamos también a la
“galdufa”, jugábamos también a cosas de escondite y hacer muchas travesuras, cosa de
críos. En los pueblos entonces se hacían muchas travesuras. Jugábamos a veces a cosas
de médicos y, con las crías que habían, pues a hacer “casicas” y cosas así; hacían de
mamá, otros de papá, otros pues hacían de hijo o de hija, y muchas tonterías de esas así.
Luego pues a hacer en la arena del mar, intentar hacer muchas figuras, hacer como
castillos, hacer corrales, como aquello que parecía que estábamos metiendo el ganado.
Y en el verano pues venía allí muchísima gente a los baños. Se hacían como especie de
tiendas de campaña, nada más que más grandes y venían con carros porque en aquella
época, coches pues era muy difícil, había algunos pero muy pocos. Venían con carros,
iban cargados con comida y con muchas cosas, y se estaban allí temporadas, pues de 15
y 20 días en las playas aquellas. Y nosotros pues íbamos por allí y nos lo pasábamos
muy bien, pues entonces hacían unas fiestas, eran las fiestas más importantes, las fiestas
de agosto que venían de muchos puestos. Vendían turrones, vendían muchas cosas de
juguetes, garbanzos torraos, helados, cosas así, muchos “frigos”, muchas cosas de esas
así. Y cada día pues íbamos con un tío a bañarnos, porque estábamos totalmente
pegados al mar. Y luego mi padre, como trabajaba en eso que había en la salina, pues en
la sal había unos motores que chupaban el agua del mar y aquello lo preparaba como
especie de unas balsas, que parecía como si fuesen campos de arroz, para que me
entiendas un poquitín mejor. Pero muy diferente y allí entraba el agua, y cuando por el
calor, aquello iba cuajando con el salitre, era cuando se formaba la sal. Y cuando ya
estaba cuajada, había trabajadores que ponían unas vigas y unas vagonetas, como tipo a
esas que están en las minas, y las vías por las balsas aquellas y entonces pues, a pala,
iban cargando la sal. Entonces con unas caballerías sacaban todas aquellas vagonetas, y
aquello era muy malo porque les picaba. La sal, como era tan fuerte y se comía los
cascos de las caballerías, los de las patas, tenían que atárselos y liárselos con sacos o
con trozos de goma porque lo pasaban muy mal, muy mal. Luego tenían que lavarles
con agua dulce, lavarles las tapas a las caballerías porque se les quedaba en carne viva
todo.
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Entonces, después, ya empezaba a ser un poquitín (mayor), tenía ya 5 o 6 años y a veces
ya iba con algunas cabras por aquellas zonas. El primer trabajo - por circunstancias de
lo que pasaba entonces, que también los padres eran bastante egoístas en aquella época, pues a los 5 años ya empecé a llevar ganao. En casa había un rebaño muy grande pero
las que estaban más pesadas que iban a parir y eso, las apartaban y el pastor que
teníamos tenía que llevar el rebaño grande, y a mí ya me dejaban cuidar las otras que
eran grupos pequeños que estaban muy pesadas para irse por ahí por el campo. Y
entonces tenía yo que ir con ellas por allí alrededor de mi casa. Y a mí en aquella época,
pues claro, la verdad, me quedaba muy solo con ellas, y lloraba mucho porque no me
quería quedar solo. Mi hermana la mayor me ayudaba a cruzar una carretera que había
con las cabras, porque entonces estaba muy perseguido, no querían que cruzara la
carretera y me ayudaba. Cruzaba yo a otro sitio que había, que había pastos y yo, pues,
me quedaba llorando porque no me quería quedar solo.
Eso donde estaba la cueva era San Juan de los Terreros. Después (a los ocho años,
cuando se murió mi padre) nos fuimos a vivir a otro sitio que la casa era así, como tipo
moruna que hacía como unas bóvedas y todas tan blancas, tan blancas,… aquello era un
poquitín más arriba. Eso donde estaba la cueva era San Juan de los Terreros. Y aquello
donde fui después era Pilar de Jarabía. Y la casa esa sí que era más grande, ya era, como
ya te he dicho tipo bóveda. Y para ir a buscar agua tenía que ir con las caballerías que
llevábamos unos cántaros, a unas fuentes que habían, bastante retirado, a buscar el agua.
Y luego tampoco había para hacer uno sus necesidades en aquella época, pues no había
ni retretes ni váter dentro de las casas, e íbamos a hacerlo, si era de día, según cómo en
el corral o había unos campos que habían muchas chumberas, y nos metíamos por ahí
escondidos y hacíamos nuestras necesidades. Y al colegio pues fui muy poco porque
por las circunstancias de la vida, pues no tuve ocasión de poder ir y fui, ya te digo, muy
poco. Fui a un colegio que entonces, en aquella época, a lo primero cuando empezabas a
ir te enseñaban - pues hoy en día ya no, se ve que se ha perdido-, a hacer palotes, que
era una especie de hacer rallas a ver si las hacías rectas, y estuve yendo muy poco.
Cuando ya empecé a ser más mayor, más grande pues no lo sé, entre 12 y 13 años y
cosas así, pues ya tenía que empezar yo a ordeñar las cabras y a llevar la leche a vender
a otro pueblo que había cerca, la llevaba en bicicleta y por la noche, pues, había veces
que iba allí al cine, estaba un poco retirado, que en otro pueblo que se llama Águilas,
que Águilas ya pertenece a Murcia, y donde yo trabajaba que tenía el ganao pertenecía a
la provincia de Almería. Y allí era lo que había, el cine, y bailes también, pues tipo de
casa, las fiestas que se hacían en los pueblos. Luego la fiesta mayor de allí, del pueblo
que soy yo, era para la Virgen del Pilar. Entonces salían con la procesión y se pasaba
muy bien, venían muchas ferias allí, y entonces en aquella época había barcas y había
caballitos, muchos puestos de cosas de turrones, de juguetes, y..., en fin, lo pasábamos
muy bien. Y había mucha armonía entre la juventud, luego se hacían fiestas en las casas
particulares. A lo mejor nos juntábamos grupos de chicos y chicas y se hacían rifas,
pues..., de alguna muñeca o de alguna cosa así y con aquello se cogía dinero y entonces
lo empleábamos, pos pa, pa comprar cosas para pasarlo mejor y disfrutar más de toda
aquella cosa que había.
Y como no tuvimos ocasión de ir al colegio más tiempo pues entonces después cuando
ya tenia 15 años o más, de noche, había un señor que era el panadero del pueblo y sabía
mucho de letras. Había estudiado mucho e íbamos un grupo de chicas y chicos por la
noche a aprender lo poco que pudimos de esto de cuentas, de escribir y de leer. Fue la
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única ocasión que pude tener yo, porque ya siempre tuve que ir con el ganao, y siempre
ya trabajando y ya sin dejar de trabajar.
Mi padre murió cuando yo era tan pequeño y luego mi madre cuando yo tenía 18 años.
Y yo allí con el ganao no veía futuro aquello cada vez lo veía peor. Entonces un tío mío
que vivía aquí en Badalona fue al pueblo a arreglar unos papeles, y yo pues eh... me dijo
que por qué no me venía con él. Y se me calentó la cabeza y rápido pos pensé “pos sí,
voy haber si... si allí veo otro futuro y otra cosa”. Y entonces ¿no?, me vine con él “para
ca”.
Salvadora Castaño González, 1945. A Fuentes orales e investigación histórica.
Mira yo soy de Sevilla, nací en un pueblecito de la Sierra y después estuve viviendo en
un pueblecito de Málaga. Mis padres son de Sevilla también los dos y estuvimos aquí
(en Málaga) por razones de... mmmm... facilidad de conexión con la capital; mis padres
vivían en la sierra y entonces desde el pueblecito de Málaga había mejor comunicación
con Málaga y él se dedicaba a comprar cosas de Málaga y venderlas un poco en el
pueblo.
Mi infancia es... mmmm... muy bonita, aunque ha habido mucha dificultad, pero yo la
he considerado muy bonita porque ha sido muy rica en muchas creencias. Mira, mi
padre cuando yo nací estaba enfermo, cuando hicieron la guerra enfermó de
tuberculosis. En aquellos momentos no había penicilina, surgían procesos de infección y
no le pudieron curar; entonces murió de tuberculosis. Antes de morir se trasladó a
Málaga, al pueblecito de Málaga porque él no podía cultivar nada en el campo porque
era muy duro y no tenía fuerza... Entonces, se fue al pueblecito de Málaga para tener
conexión con el tren, que en el margen había una estación de tren y entonces él
compraba cosas, las traía al pueblo y las vendía mi madre. Y nos fuimos allí. Entonces
mi infancia en un principio fue un poquito dura: mi padre murió teniendo yo cuatro años
y medio; mi madre no tenían bienes económicos ninguno, sólo comíamos y vivíamos de
lo que ella ganaba trabajando para otras mujeres que estaban bien. Iba a lavarles la ropa
a la gente del pueblo, iba a lavarlas al río porque no había agua corriente en las casas. Y,
a veces, iba a encalar las paredes, igual que aquí se dice pintar pues allí se hacía con
cal...; o cuando alguien hacía matanza de algún cerdo, pues mi madre les ayudaba. Y
éste era el trabajo de ella con el cual ella nos alimentaba.
Cuando yo era más pequeña, mmmmm... allí no había escolaridad como ahora que van
los niños desde P-3. Cuando éramos más pequeños, antiguamente, íbamos a la escuela a
partir de los ocho años porque en el pueblo sólo había dos escuelas y habíamos muchos
niños y niñas, los niños independiente de las niñas. Entonces, yo empecé a ir a la
escuela muy mayor a los nueve... entre ocho y nueve años. Entonces, yo veía que mi
madre lloraba mucho porque no nos podía dar de comer y yo, con ocho años, tuve
conciencia de que tenía que ayudar porque no teníamos bienes para comer; yo veía que
mi madre lloraba porque no tenía para darnos de comer... Y fui a un confitero que hacía
pasteles y tortas, y le pedí que si me podía dejar vender por la calle. Me facilitó los
pasteles, el canasto de mimbre tapadito para que se mantuvieran las tortas limpias,
tapadito con un plástico con la goma alrededor que se veía por fuera pero estaban
tapadas. Yo las cantaba por el pueblo, pregonando muy alto para que la gente me oyera;
ellos salían y compraban. Entonces, a partir de los ocho años, estuve ayudando a mi
madre a ganar dinero para sobrevivir todos. Este fue mi primer trabajo.
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Somos cuatro hermanas, las cuatro estamos viviendo aquí en Barcelona; pero la mayor
se contagió de la enfermedad de mi padre y mi madre tuvo mucho miedo y tuvo que
protegerla mucho, y de pequeña no trabajó. Luego la segunda era muy tímida, muy
tímida, y era incapaz de pegar una voz para pregonar ni para hacer nada; entonces, (la
segunda hermana) cuidaba más un poquito de la faena de casa cuando mi madre no
estaba. Ella tenía nueve años. Yo vendía las tortas y la pequeña pues colaboraba
también haciendo cositas en casa. Hasta los nueve o diez años que fuimos al colegio;
pero teníamos repartida la faena de casa, repartida entre las cuatro y cada una tenía una
responsabilidad. Cuando mi madre venía de trabajar, ella también asumía su parte, pero
cada una ya había hecho lo suyo.
(En el colegio) tuvimos la gran suerte de tener una maestra preciosa. Una de mis
hermanas fue a otra escuela porque en la que yo iba no había sitio. Y entonces la
maestra, se ve que le caí bien, me coló un año antes. Y, mi hermana no tuvo la suerte de
tener esta escuela, la cogieron después y fue a otra. Pero esta maestra era una persona
muy progre, era soltera y tenía una dinámica social muy bonita. Bueno, ella tenía 180
niños en una misma clase y era para volverse loco pero lo tenía tan bien organizado que
realmente podía. Entonces, ella tenía las personas mayores de catorce años que eran
responsables del grupo de detrás de ellas; las otras a la vez del de detrás.... Entonces,
ella iniciaba, siempre, a las más pequeñas y al mismo tiempo controlaba a la mayores.
Nos tenía distribuidas a todas las alumnas de unas a otras con grupos organizados; y se
hacían lecciones de cosas que eran las asignaturas que hay ahora como geografía,
ciencias... pero en un bloque, les llamábamos lecciones de cosas; y había las
matemáticas y la gramática; eran tres bloques. Y... ella tenía: grupo de lectura, grupo de
lenguaje, grupo de matemáticas... y cada día iba controlando ella algunos grupos.
Entonces, las niñas habían pasado de una página a la otra y cuando ella controlaba, si no
nos lo sabíamos, castigaba a la alumna que te había hecho pasar sin saberlo. La mayor
era la que enseñaba a la pequeña y así progresivamente; y, ella iba haciendo los
controles. Eso ha hecho que muchas alumnas de ella, de una forma natural, hayan sido
maestras.
Las fiestas de mi pueblo en un principio, que yo recuerde, había como aquí los
“entablaos” pero allí se hacían de cañas de los ríos, se iba a buscar cañas, con unas vigas
de árboles, y las cañas entrecruzadas y se hacía una choza, que son las chozas primitivas
que se hacían en los cortijos... Entonces en esta choza había unos tableros y hacían el
tablado para los músicos. Y gente del pueblo que le gustaba la música pues tocaba y
cantaba, y la gente pues bailaba y se ponía algo en el entoldado y bien. Entonces había
la feria de ganadería y la fiesta del pueblo con la tradición popular y los caballitos y las
vaquillas... y eso, que también las había. Y así eran las fiestas.
Normalmente, en Andalucía, se tenía que trabajar para sobrevivir, los recursos que
había eran muy poquitos. La mayoría de niñas lo que hacían eran de niñeras, cuidando
niños o de ayudante de la “chacha”, es decir, de la chica del servicio: barría los corrales,
los postigos que eran las puertas traseras de la vivienda... Y era un poco como una
auxiliar de la chica de servicio. Los trabajos eran muy duros, pagaban muy poco, nada;
te daban de comer y a lo mejor unas pesetillas, pero muy poco. Yo tuve la suerte,
también era porque era más mayorcita, de ir a coger aceitunas. Lo de las aceitunas era o
todo el día o medio día; si te cogías medio día tenías que ir a las diez hasta que era la
puesta del sol y te pagaban medio jornal, pues igual que se cogen ahora en este tiempo
también. Pues en diciembre hacía mucho frío e ibas con ropa que no era adecuada. Las
aceitunas secas en el suelo las tenías que ir despegando para poderlas coger y se te
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destrozaban los dedos... y, realmente era durísimo; pero bueno, era lo que había y te
ganabas un dinerito. Ahora las aceitunas del suelo secas no se suelen coger, se cogen las
del árbol y las llevan a un balde directamente y las otras no. Luego tuve la suerte de que
había una telefónica pequeñita en el pueblo, una centralita, y me cogieron una
temporada, unos dos años. Pero para no perder de ir al colegio, mi hermana hacía media
jornada y yo hacía la otra; entonces, ella iba un día por la mañana y otro día iba por la
tarde y yo también. Perdíamos muchas clases pero, como sabían que nos hacía falta, nos
lo permitían en la escuela, entonces nos lo íbamos alternando. Mi sueldo era de 3’50
pesetas al mes, y en total 7 pesetas al mes entre las dos, todo el día. Mira, yo me
levantaba a las 7 de la mañana y me iba con el canasto de las tortas al tren porque había
la línea de ferrocarril hacia Córdoba, Málaga y Sevilla. En el tren vendía, daba una
vueltecita por el pueblo pregonando y la gente me compraba; y, a las nueve ya estaba en
casa, me lavaba otra vez la cara y me arreglaba otra vez para ir a la escuela y entraba a
las 9:30 (de la mañana). Luego salía al medio día para ir por la tarde a la escuela y
cuando salía a las 5:30 volvía a vender. Me recorría el pueblo tres veces al día para que
me recompensara económicamente y así ayudé mucho en casa.
En Andalucía era muy pocos recursos lo que había para poder sobrevivir y era muy
duro. Cuando tuve quince años... ¡no! catorce, yo ya no quería vender más tortas porque
me daba vergüenza, los chicos me decían cositas... y yo ya tenía un cuerpo de mozuela y
me daba un poco de apuro ir cantando; entonces fue cuando entré a trabajar en la
telefónica. Pero luego ya, mi madre realmente no podía mantenernos allí, mi hermana
ya tenía novio, no nos podía comprar ropa... y entonces dijo de venirse aquí. Una amiga
de mi madre la animó y nos ofreció venir a su casa hasta que encontráramos trabajo y
nos vinimos aquí en el año 1961. Cuando llegamos aquí tuvimos que ponernos a servir
porque era lo único que nos garantizaba la vivienda; a servir allí y a dormir y todo.
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Annex 2. La transformació de Badalona en el segle XX
(Introducció extreta de Les Comissions Obreres en el franquisme. Barcelonès Nord
(1964-1977).
Badalona és una ciutat costanera de la Mediterrània occidental en línia contínua entre
Sant Adrià de Besòs i Montgat, amb una superfície de 20’99 quilòmetres quadrats i un
perímetre de 16’94 quilòmetres, dels quals 4’82 són de platja. Al llarg de molts anys
les principals activitats econòmiques a Badalona foren l’agricultura i la pesca. Al segle
XVIII l’agricultura s’expandeix significativament
passant de l’autoconsum a
l’especialització del conreu, en especial de la vinya, de la que es derivava la producció i
el comerç de vins i licors. El desenvolupament del sector pesquer donà lloc a una de
les primeres indústries artesanals, la cordilleria, la més típica de la Badalona de principi
del segle XIX, de la que Can Ribó (1826) fou la més significada. La producció de
teixits va ser l’altra artesania local enfocada inicialment a cobrir les necessitats dels
habitants de la ciutat. Ca l’Andal va ser la primera indústria química i la que va
despertar les primeres protestes ecològiques per part dels veïns.
Durant tot el segle XIX la indústria a Badalona anirà desenvolupant-se lentament
aprofitant l’impacte de la construcció del primer ferrocarril i la seva proximitat a una
Barcelona que començava a estar saturada d’indústries. Una mà d’obra barata,
l’arribada dels primers immigrants i la facilitat que suposava per al comerç el pas del
ferrocarril per la seva costa va portar a un augment del nombre d’obrers i obreres i a
un notable creixement industrial. En els anys centrals d’aquest segle XIX les
manufactures es mecanitzen i apareix una gran varietat d’indústries: Carbó i Viñas (la
primera a introduir la màquina de vapor –1840-); Soler, Montal i Cia (1843);
Segismundo Diví (1856), les tres en el sector tèxtil. Vda. De Pelay i Moré (1858)
popularment coneguda com “La Galeta”; Carles Le Boeuf (1850), fàbrica de xarols,
hules i encerats; la Refineria Fontrodona i Castelló, coneguda com “El Sucre” (1865);
Farrés i Cia (1866) coneguda per “El Cristall”; Bosch i Grau (Anís del Mono) (1868),...
Indústria variada, amb predomini del tèxtil, creada amb capitals forans i una mica
endarrerida en relació amb la de Barcelona. És a partir de 1866 quan apareix la gran
indústria, amb maquinària molt més complexa i el nombre de treballadors augmenta
significativament. Can Cros (de productes químics), Soler i Biosca (tèxtil), Serret
nebots (blanqueig), Canyelles (tèxtil), Mercader (tèxtil), Busquets, Maons i Cia
(aiguardent) són d’aquesta època. Badalona esdevé una ciutat obrera on els treballadors
s’orienten cap l’associacionisme, el mutualisme, la sindicació i el cooperativisme. No
obstant hem d’afirmar que a finals del segle XIX la majoria de treballadors pertanyien
encara al sector primari. Assistim a les primeres onades immigratòries provinents
d’Alcanar.
Entrats al segle XX Badalona viu una època d’expansió industrial afavorida per la
Primera Guerra Mundial. La Guerra civil paralitzà, però, aquesta expansió i la
producció es dedicà, en gran part, a la fabricació de material bèl·lic. En els anys
quaranta es recuperà lentament la normalitat. De les 136 indústries que estaven en
funcionament 41 ho eren del sector tèxtil, 23 del metall i 18 del químic. També
funcionaven 15 foneries, 10 bòbiles, 10 fàbriques de ceràmica i mosaics, 9 serradores, 7
fàbriques d’adobatge, 6 cordilleries, 4 de cristall o vidre i una de galetes. El 1950 eren
6.900 els obrers i obreres que treballaven en empreses tèxtils (sector econòmic
predominant) però a finals de la dècada, igual que passa amb les bòbiles dedicades a la
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fabricació de materials per a la construcció, el sector dóna símptomes inequívocs de
crisi. L’agricultura i la pesca passen a ser sectors productius completament marginals.
La dècada dels seixanta i primers anys dels setanta la producció industrial augmenta
significativament. Destaquen les empreses La Llauna, Jumberca, Llamas, Casacuberta,
Montalfita, Cuyàs, Piher, Motoplás, Publicaciones Reunidas, Anís del Mono, Cruz
Verde, Superpantalón, Can Ribó, etc. L’any 1975 la ciutat té 3.390 empreses amb una
mitjana de 12 treballadors per empresa; solament en cinc d’elles treballen més de 500
operaris. La indústria metal·lúrgica (amb 1.244 empreses) ha pres el relleu al tèxtil i al
químic com a sector més important. A destacar les 882 empreses de serveis i les 313
dedicades a la construcció. La ciutat és la primera de l’Estat en diversitat industrial i la
segona en nombre d’empreses per municipi. El sector secundari ocupava el 64’7% de la
població activa, el terciari el 34’5% i el primari solament el 0’8%. El 85% de la
població activa era classe obrera assalariada, el 9% eren professionals, artesans i
comandaments intermitjos i el 6% propietaris i directius. El caràcter eminentment
industrial i obrer de la ciutat era patent. Cal dir, no obstant, que malgrat aquest fet
Badalona no tenia una burgesia local forta amb capacitat d’impulsar per ella sola la
indústria i de dinamitzar l’aspecte cultural de la ciutat com succeïa a Terrassa i a
Sabadell, per exemple. L’alta burgesia propietària de grans empreses badalonines era
de Barcelona i vivia a la capital. Badalona, en canvi, destacava negativament per una
altra qüestió: era considerada en aquells anys una de les ciutats més contaminades
d’Europa a causa del polsim negre que tirava la FECSA i dels fums de la indústria
química que afectaven els pulmons dels badalonins i deterioraven la qualitat de vida.
La crisi del petroli de 1973, les protestes ecològiques contra la contaminació,
l’aprovació l’any 1976 del Pla General Metropolità i, posteriorment, del Pla de
Remodelació de la Façana Marítima, determinaren el tancament de moltes empreses i
obligaren a d’altres a abandonar el casc urbà i a instal·lar-se en polígons industrials
d’altres municipis propers. Malgrat tot, la petita i mitjana empresa mantingué una bona
capacitat d’adaptació.
El fenomen migratori ha marcat la història de la Badalona del segle XX. La demanda
de mà d’obra per a la indústria, especialment en el període de neutralitat de la I Guerra
Mundial, va convertir el municipi en un centre receptor d’immigrants procedents
majoritàriament del món rural de l’interior de Catalunya, de València i d’Aragó. El
creixement demogràfic més important de la ciutat en aquest primer terç de segle es va
produir entre el 1920 i el 1930 en què Badalona va passar de 29.361 a 42.000 habitants,
xifra que la situava com la tercera ciutat de Catalunya en nombre d’habitants després de
Barcelona i Sabadell. El nou corrent migratori provenia ara principalment de Múrcia i
Almeria i venia per treballar a les obres del metro i de l’Exposició Internacional de
Barcelona de 1929. També va influir l’important creixement vegetatiu d’aquests anys.
El creixement allargassat de la ciutat en paral·lel al mar dominant fins ara es va veure
desbordat per l’arribada dels nous immigrants que van començar a ubicar-se a les
faldes de les muntanyes que envoltaven la ciutat. Assistim a l’inici de les barriades
suburbials i del barraquisme. És també el moment en el qual es desenvolupa el Centre
(entorn de la Plana), el Gorg (al voltant del carrer Tortosa), el Progrés, el Raval i
Casagemas. Moltes terres destinades al conreu es parcel·len i es venen perquè s’hi
pugui construir. Són urbanitzacions particulars disperses i petites. Nuclis de carrers i
cases apareixen per tot el territori, formant barriades diminutes sense cap comunicació
entre elles. D’aquesta manera apareixen els barris d’Artigas, el Remei, Bufalà, Coll i
Pujol, Morera, Sant Antoni i Sant Mori de Llefià, el Puigfred, La Salut, Sant Crist i
Sistrells. Es construeixen centenars d’habitatges amb una rapidesa extraordinària.
391

S’obren carrers que discorren a través dels camps, es fan cases d’autoconstrucció i
plantes baixes. La zona es va omplint d’habitatges molt senzills que no disposen de
cap servei fonamental (aigua, electricitat, clavegueram) ni de mitjans de comunicació,
botigues, escoles, ambulatoris, etc. El Pla Fradera, aprovat durant la dictadura de Primo
de Rivera per ordenar racionalment aquest creixement, no es va portar a la pràctica.
La crisi econòmica europea i mundial que va tenir lloc a partir de 1929 i posteriorment
la tragèdia de la guerra civil espanyola, van frenar durant els anys trenta els corrents
migratoris i el creixement s’alentí. Però en la dècada dels cinquanta, superades en
part les conseqüències del conflicte bèl·lic,
la ciutat
viu un extraordinari
desenvolupament econòmic i demogràfic. La gran demanda de mà d’obra de la indústria
local va ocasionar l’arribada en massa d’immigrants d’altres zones de l’Estat. Badalona
incrementa la seva població en un 50% i arriba a la xifra de 92.000 habitants l’any
1960. Algunes zones de Llefià i de la Mora i, sobretot, els vessants del turó d’en Caritg
(tant el del barri de La Salut com el de Sistrells), s’omplen de coves i barraques. Els
terrenys de les urbanitzacions projectades els anys vint, ja mal resoltes en el moment
inicial, es densifiquen amb habitatges d’autoconstrucció fets sense permisos, a correcuita i de nit, per evitar que l’Ajuntament els enderroqui.
En la següent dècada dels seixanta, exceptuant l’any 1960 en el qual s’aplica el Pla
d’Estabilització que provoca una marxa a l’estranger de gairebé mig milió d’espanyols,
Badalona augmenta la seva població en 70.000 habitants i arriba als 162.000 habitants
l’any 1970. La major part d’aquests immigrants provenen d’Andalusia i en menor grau
de Castella, Extremadura, de la mateixa Catalunya, Múrcia i d’altres regions de l’Estat
espanyol. L’edat dels nouvinguts (en edat de procrear i amb pautes de natalitat
elevades) fa que la població de Badalona sigui de les més joves de tot l’Estat. L’any de
major increment és concretament el 1968 en que la població de la ciutat augmenta en
11.000 habitants. El creixement segueix imparable en els anys següents arribant als
200.000 habitants el 1975 i als 220.000 l’any 1980.
Per donar solució al greu problema de l’habitatge i eliminar part del barraquisme entre
1950 i 1974 la iniciativa pública construeix 9.655 habitatges que permet albergar
42.000 persones en els nous polígons creats. El 79% del total són construïts en el
quinquenni 1966-1970. Aproximadament un terç pel Patronato Municipal de la
Vivienda de Badalona (Grups del General Moscardó, Sant Jordi, Verge de la Salut,
Sant Antoni de Llefià, Verge Assumpta, Sant Jaume i Sant Roc Polígon I) i la resta per
la Obra Sindical del Hogar (José A. Primo de Rivera, Bruc, Sant Roc i Pomar) i per
Viviendas del Congreso Eucarístico (Sant Anastasi). Per sobre de tots destaquen Sant
Roc amb 3.395 habitatges, Pomar amb 2.000 i Sant Anastasi amb 1400. Tant aquests
polígons d’iniciativa pública (més ordenats i amb més espais per als veïns) com els
que es fan a partir de la iniciativa privada (Can Mercader, Nova Lloreda, Llefià, etc.) i
particular no s’edifiquen amb la intenció de “fer ciutat” sinó simplement per resoldre el
problema de l’habitatge en sentit estricte. Ningú no pensa en principi en vertebrar la
ciutat, en els equipaments, en les comunicacions ni en els greus problemes que poden
generar unes altes concentracions de població en espais tan reduïts. Les immobiliàries
solament pensen en fer negoci.
El immigrants arribats a Badalona, bàsicament treballadors del camp, procedents de
totes les regions espanyoles i en especial del sud, no van trobar el paradís somiat sinó
que descriuen un paisatge ple de bòbiles, amb algunes zones de pins i camps de conreus
abandonats o a mig treballar on els habitatges sovint eren barraques construïdes pels
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propis immigrants. Els arribats en els anys cinquanta es trobaren amb algunes cases de
planta baixa i petites botigues que configuraven els nuclis de població dels incipients
barris que es començaren a formar als anys vint. Aquests estaven faltats de tot tipus de
serveis: clavegueres, escoles, mercats, centres sanitàries i transport públic entre altres.
Algunes famílies aprofitaven els antics refugis de la Guerra Civil o les coves excavades
en la terra per a viure-hi. Aquest paisatge va canviar amb el pas dels anys i allà on
havien camps s’edificaren habitatges per a les famílies que continuaven arribant fins a
principis dels anys setanta. La majoria dels barris han crescut sense cap planificació,
aquest és el cas de barris com Sistrells, Bonavista, la Salud, Sant Crist de can
Cabanyes, Sant Mori, Sant Joan i Sant Antoni de Llefià.
Des d’aquests barris perifèrics o des dels nuclis històrics de població allunyats com
Canyet, quan els seus habitants es desplaçaven al centre de la ciutat deien que baixaven
a Badalona, que anaven a Badalona com si fessin una excursió o com si estiguessin
vivint en una altra localitat. La diferència entre el centre i la perifèria no solament era
física sinó també social i simbòlica. Els barris perifèrics eren pobres i els seus
habitants, pràcticament tots de classe obrera, van patir tot tipus de mancances en quant
a infraestructures i serveis. Al centre vivia gent més acomodada i classe obrera
immigrada però ja integrada a la vida de la ciutat i allí es trobaven la major part dels
serveis culturals, sanitaris, recreatius, administratius i polítics. L’aspiració a traslladarse cap al centre com a signe de progrés i d’una millor qualitat de vida es feia evident
en moltes famílies.
Testimonis.
Conchi Castellano Remesal, 1949. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Mi padre compró un piso muy grande pero en un barrio que estaba rodeado de chabolas.
La calle de abajo era toda la avenida del Doctor Bassols, sin asfaltar, y la parte de arriba
de los pinos, ya tocando casi Santa Coloma, pues estaba todo como... yo recuerdo de ver
tierra colorada, escaleras de madera donde la gente subía a las casas, unas hechas muy a
desnivel y muy hechas por las propias familias. Y recuerdo que mi padre para animarnos íbamos mi hermana Valle, que es la segunda, y yo con mi padre en medio, cada una
con una maleta porque él ya estaba bastante pachucho y nos decía: “mirar, mirar que
bonito, cómo se ve el mar”. Y recuerdo que mi hermana y yo nos mirábamos con
lágrimas en los ojos de ver por el sitio donde estábamos pasando, pero, claro, no le
decíamos nada a mi padre porque el hombre estaba ilusionado y animándonos, no
queríamos desanimarle pero la verdad es que estaba bastante mal, ¿eh?, pero un
recuerdo ya del barrio muy desagradable, rodeado de chabolas. La verdad que nos
impactó.
Ruperto García García, 1937. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Aquí sólo habían cuatro chabolas porque todo lo de arriba de Llefiá era un descampado,
solamente habían olivos garroferos.
Ana Luque Lindo, 1926. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Llefià era un barrio obrero, muy poco desarrollado. Tenía muy pocos bloques de pisos,
había calles que no estaban asfaltadas, con pocos parques.
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Concepción Castilla Aragón, 1929. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Todos los que vivían al barrio eran clase pobre. Tenía un bar y una tienda pequeña, en
otro sitio estaba la panadería y la calle estaba de tierra, no estaba asfaltada, ahora sí pero
antes no, de colegio había el de las monjas donde está la iglesia. Donde yo estaba era la
calle Echegaray y ahí no había médicos tampoco.
Cuando nos cambiamos a la calle Marqués de San Mori sí que luchamos porque no
había luz y todas las calles estaban llenas de tierra, cuando llovía teníamos que ir al
barrio a comprar con botas de agua, porque allí estaba la plaza. Entonces sí hubo
manifestaciones para que pusieran luz y arreglaran la calle.
Sí que luchamos por mejorar el barrio porque no había luz, nos cambiamos de casa a la
calle Marqués de San Mori y no había luz y todas las calles eran de tierra. Cuando
llovía teníamos que ir con botas de agua por el barrio a comprar. Y entonces sí que hubo
manifestaciones para que pusieran luz y arreglaran las calles. Cuando me vine aquí
estaba muy mal, muy mal, ahora sí está bien.
Felix Rico Morgado, 1951. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
El barrio era un barrio nuevo. Prácticamente tenía un poco de ceras, pero normalmente
era todo de tierra. Entonces los jardines no existían, los chavales jugábamos en la tierra
del barrio. El barrio estaba mal alumbrado y prácticamente sin servicios. No había
ninguna comodidad.
Inés Nogales Ortiz, 1950. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Cuando yo llegué sólo había una panadería en la calle Florida Blanca, pero en general
todo era barro y descampados. En Llefià casi no había nada edificado, no había muchos
edificios y los pocos que había eran de muy mala calidad. Lo que sí había mucho eran
bóbilas y mercadillos pequeños donde se vendía comida. Yo empecé a vivir en una casa
en Florida Blanca. Era una casa de alquiler, una casa muy humilde, sin cuarto de baño
pero con un comedor, una habitación y dos mármoles para poder guisar. No teníamos
lavadora ni teníamos nada hasta que pude ahorrar y comprarme el piso que hoy en día
tengo en Llefià.
Luis Diego Jiménez Moreno, 1924. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Vine a Llefià en el año 58 o por ahí pero yo ya conocía este barrio de miseria porque
aquí empezó a venir la gente de la posguerra huyendo de la miseria, huyendo de los
caciques, huyendo de los explotadores. Tenían un amigo, un paisano que les decía:
“pues mira, vente aquí a este barrio porque aquí tú mismo te podrás hacer una barraca”.
Poco a poco las barracas se iban haciendo un poco mejor, unos se la hacían de ladrillo,
otros de cartón piedra. No habían cloacas, solamente habían en esa parte que está casi al
frente de la iglesia porque ellos mismos se las hicieron.. Tuvieron que pagar para
conectar las cloacas de ellos con las de los otros, pero en este barrio la porquería corría
por la mitad de la calle. Era dantesco, daba miedo porque de noche no había luz, no
había luces y yo, cuando salía de noche para ir a la calle Cevereta, pues tenía un
transistor y no era por mi afición a la música, era porque con el ruido de la música las
ratas huían, porque eso era este barrio. Aquí iba viendo la gente, se iba hacinando,
venían no solamente por motivos de trabajo sino por motivos políticos. No podían estar
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en su pueblo porque cuando pasaba cualquier cosa la guardia civil los cogía y palizas
van y palizas vienen. Yo he conocido personas que han vivido en este barrio que por
tener una cierta tendencia política, no por crímenes ni por haber hecho más, no, por
tener un pensamiento político tuvieron que salirse de su pueblo y venirse a vivir medio
a escondidas aquí en estas barracas. Aquí era imposible encontrar a alguien porque
estaban hacinadas las barracas. No había colegios. Las calles eren todo de tierra, era
barro, todo era barro, cuando llegabas a la carretera a coger el autobús ya ibas hasta las
rodillas. Y bóbilas..., cuando llovía pues no quieras saber, era un desastre esto. Pero la
gente iba viviendo, iba tirando, iba ganando su dinerito, iba ahorrando.
Yo participé con Comisiones Obreras y participé en obras sociales. Cuando se fundó
nuestra parroquia aquí tuvimos cabida todos, era el único sitio donde podíamos
encontraros, a veces con la policía en la puerta, pero nos podíamos encontrar. Aquí
conocí yo a Marcelino Camacho, en el local de la parroquia, que vino a darnos una
charla sobre qué eran las Comisiones Obreras. Esto quiero destacarlo, la parroquia fue
el faro y la luz que alumbró y ayudó a Llefià. Aquí acudía la gente a explicar sus penas,
sus problemas que quizá no se pudieran solucionar, pero ya había un punto de referencia
para la gente. Aquí colaboramos todos, vimos que el peor problema que había en la
barriada era el de la vivienda porque trabajo de una manera o de otra había. Entonces
con la ayuda de otras personas se fundó una cooperativa que hizo, siempre con el
respaldo de la Iglesia, ciento cincuenta viviendas. Fuimos los primeros que nos
movimos aquí en este barrio (...) Se hizo también un dispensario que todavía existe
porque aquí no había ni dónde ponerse una inyección, aquí no venía un médico, aquí
para cualquier cosa tenías que ir a San Adrián, aquí no había ni un buzón para echar una
carta, no había tiendas.
Francisco Hernández Navarro, 1931. A La immigració a Badalona durant el segle
XX.
Aquella casa tenía 45 metros cuadrados era bastante pequeña, tenía una terracita que
daba a la iglesia del barrio de La Salud y también veíamos la carretera. También debo
decir que ha cambiado mucho desde aquellos tiempos hasta ahora porque solamente
existía el barrio de La Salud o Paseo de Cristo Rey y su alrededor, tanto por la banda
este de Llefià como por la banda del matadero antiguo, no existía nada, todo era
campos (...) Exceptuando los dueños de las tiendas, la inmensa mayoría éramos
inmigrantes de todas las provincias de España. En aquellos tiempos no existían ni
mucho menos lo que hoy son las viviendas de Sant Mori, tampoco existían los bloques
de altura en el barrio de La Salud, todo eran plantas bajas. Estas plantas bajas se las
hicieron los propios emigrantes.
Manuel Blanco Lima, 1948. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
No había agua en las casas, tenías que ir a buscarla fuera, colegios tampoco había o
muy pocos, las calles eran de tierra, no había cloacas, los autobuses se quedaban abajo
en la carretera, tenías que ir andando, a los médicos tenías que ir a Badalona allá al
centro.
Maria Reyes Solaz García, 1966. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Yo me acuerdo que el Día de la Palma bajaba a Badalona, a la Calle del Mar, con mi
madre en la TUSA y aquello era como una excursión: un cucurucho de helado y vuelta
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al barrio de La Salud (...) No era algo que tú podías bajar con el coche como ahora, en
cinco minutos, ni tampoco había la misma comunicación, ni estaban las calles como
ahora, ni Lloreda estaba como ahora que bajas en un momento. Todo estaba menos
comunicado y menos fluido. Pues eso, que bajar al centro no era como ahora, que ahora
bajas en dos minutos con el coche y si no te vas por un lado, te vas por otro. Ahora
realmente sí que vivimos todos en Badalona, pero antes tenías que bajar al centro.
Ahora da igual el barrio de La Salud que donde vivas. Tú estás comunicado y vas con tu
vehículo a donde quieras.
Claro que había diferencia entre la Badalona centro y la Badalona periférica. Y aparte la
diferencia la creaban, es decir, tú eras del barrio de La Salud, pues ya no eras del centro.
Ya no había chabolas pero esa diferencia de que no eras del centro... Entonces tenías
que coger el autobús, solamente subía la tres, y tardabas un sinfín en llegar a Badalona
en aquellas tusas viejas de antes. No como ahora que por el barrio de La Salud pasan
cuatro o cinco tusas. Entonces no había tantos coches. Yo creo que sí existía diferencia
porque la creaba la gente que era del centro de Badalona con el tema de los barrios,
¿no?. Si vivías en el barrio de La Salud donde había muchas cuestas te decían que allí
no se irían a vivir nunca. Te das cuenta que en el barrio periférico es donde aterriza la
gente que venía de fuera, se tiraba un tiempo de alquiler, se buscaba su puesto de
trabajo, se buscaba la vida para trabajar, cambiaba de sitio en sitio hasta que se
colocaban en una empresa que estuvieran bien. Y a partir de ahí en tres o cuatro años se
compraban un piso.
Ana Ruiz Luque, 1935. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
También se ha padecido mucho, íbamos a comprar y teníamos que venir con los cestos
de Canyet hasta aquí, la masía Miravitges, pues cargada con dos cestos, porque en
aquellos tiempos no había medios de coche ni tenía medios de nada. Bueno pues si se
te ponía un crío malo, no teníamos coche, no teníamos medios, teníamos que ir a Calvo
Sotelo, al ambulatorio donde estaban los médicos de medicina general en aquellos
tiempos. Y si lo tenías por la tarde, a las cinco de la tarde te presentabas con los niños
pequeños. Lo que hemos andado estos campos con ellos en los brazos.
Paquita Morillo Gomato, 1945? A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Esta barriada de Lloreda no tenía el Plan Parcial aprobado, no estaba legalizado y
recuerdo las fatigas que pasamos aquí, no había agua, no había luz, las calles eran
todas de tierra y además eran montes. Aquí enfrente de mi calle, en la otra acera, había
unos terraplenes que era donde nos íbamos los chiquillos a jugar, unos barrancos
grandes y me acuerdo que las gallinas y los animales estaban por la calle como en los
pueblos. Había cuevas hondas en esos barrancos, serían refugios de la guerra o una
cosa así, y los niños nos metíamos a jugar ahí. Yo era una persona bastante atrevida y
un día digo: "he de llegar hasta el fondo a ver qué hay". Mi madre tenía unas gallinas y
decía: "estas gallinas no ponen, ¿qué pasa?". Y allí era donde las gallinas ponían los
huevos. Me acuerdo que había 50 o 60 huevos, había un montón, pero un
montón. Entonces como llevábamos unos vestiditos con vuelos cogí el vestido así y me
lo llené de huevos y le traje a mi madre "mamá, mamá, mira qué te traigo" y le traje
todo un montón de huevos. En este tiempo todavía no estaban las cloacas en
funcionamiento. Teníamos los pozos ciegos que le llamábamos. Entonces es lo que
había, habían los lavabos y estos pozos que se tenían atrás por norma. Venía el
ayuntamiento con unas bombas, los limpiaban y los vaciaban. Es lo que había (...) Todo
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era campo. Me acuerdo que aquí sólo había tres casas. La plaza del Dr. Fleming estaba
sembrada de trigo y cebada y un poco más para allá, la avenida LLoreda, estaba de
cebollas, de lechugas, de judías verdes y luego, más abajo, antes de llegar a la Riera
San Juan, todo lo que es Nueva Lloreda, pues todo era muy rico en tomates, en
hortalizas. Había una vaquería y allí íbamos a comprar la leche. Me acuerdo que todo
Montigalà, a partir de los pisos del Continente, todo era campos, campos de lechugas,
todo eran huertos preciosos. Recuerdo que había un campo todo de rosales, de rosas de
todos los colores muy lindo. Cuando el barrio se fue haciendo más grande todas las
familias íbamos a estos campos por las tardes. En el verano llevábamos la merienda,
comprábamos tomates, comprábamos..., pasábamos la tarde y nos volvíamos.
Bueno, no había agua, fue un trabajo grande el hacer esta barriada, hubo unas cuantas
personas luchadoras aquí, Boada, un señor que vive aquí detrás y otros más. Fue una
lucha grande para legalizar esta barriada, ir haciendo las calles y todo esto. Se hizo una
comisión de vecinos, te estoy hablando de los años 60 o antes, formada por una gente
luchadora que sacó esto adelante (...) Me acuerdo de que cuando ya se puso el agua, la
luz, el asfalto, etc. Vino el obispo y el alcalde a inaugurarlo como ocurre con estas
cosas, haciendo ver un poquito que era gracias a ellos que se habían logrado esas cosas.
Pero esas cosas habían sido logro de los vecinos, trabajo de los vecinos, trabajo
económico y de todo tipo. Los emigrantes nos lo hemos tenido que hacer todo, todo.
Entonces era una época en que los ciudadanos de aquí tampoco les sobraba nada. ¿Qué
podían hacer? Cada persona iba a sobrevivir y a avanzar.
M. Luisa López Valencia, 1956. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Vivía en Artigas que había una torre y la calle se llamaba Juan de Austria y era todo de
casitas alrededor. En aquella torre hicieron los pisos de la Gallina Blanca y entonces
expropiaron a la gente que vivía allí y los enviaron a San Roque. Todo eran bóbilas,
campos, casitas, no había grandes edificios como hay ahora. Solamente había una
carretera que era la carretera general. Recuerdo una infancia con mucho verde y con
muy poco tránsito y muy solitario, la gente se ayudaba mucho. Ahora vamos más por el
trabajo. La vida ha cambiado mucho.
La mayoría de la gente de San Roque era gente que venía del Campo de la Bota y nos
mezclaron a todos. Yo no sé si recordarás aquel suceso que fue cierto que subieron un
burro arriba al piso y toda aquella historia en San Roque. Pues había los bloques de
cinco pisos, de diez o de ocho. Y entonces nos fueron poniendo a cada uno: los que
venían del Campo de la Bota, a los de ocho pisos; los gitanos, a los de cinco; los payos
que veníamos de las casas que habían expropiado, a los de diez. Y fue un poco de esta
manera.
El padre Agustín y otra serie de gente organizaron un grupo para salir a manifestarse a
la única carretera que había, que era la general. Paralizamos más sitios para que hicieran
colegios y lo único que conseguimos fue que hicieran más barracones. Pero bueno, al
final se quemó el barracón donde yo estudiaba e hicieron el Baldomero Solá e hicieron
el instituto. Al principio no iban ni los autobuses. Tenías que salir a la calle a
manifestarte para que llegasen autobuses. Pues en la iglesia de San Roque había un cura
que se llamaba Agustín y, a parte de decir misa y de ser un buen cura, hizo mucho por el
barrio de San Roque, se manifestó. Y yo, como iba a dar clases a los niños y aquello me
gustaba, pues me fui metiendo en aquellos asuntos y con el movimiento vecinal. El
primer recuerdo que tengo es una pedrada que le pegaron al padre Agustín por ponerse
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en medio de la carretera para que hicieran unos colegios. Claro, porque yo trabajaba y
también iba a estudiar a los barracones y entonces queríamos un colegio, no queríamos
barracones.
María del Rosario Hernández Ramos, 1935. A La immigració a Badalona durant el
segle XX.
En Artigas nada más había cuatro calles: Rafael Casanovas, Santiago, Balmes y
Simancas. Lo demás eran campos. Porque donde estamos ahora viviendo, la calle
Simancas núm. 5 hasta llegar a la calle Chile, casi todo menos la punta, era la fábrica
de tejidos. En la parte de arriba había un bar, una tienda de muebles y todo lo demás
eran casitas y campos de bóbilas. Allí íbamos a jugar. Y subiendo al hospital del
Espíritu Santo, que entonces era sanatorio, pues allí había muchos pinos e íbamos a
comer el Día de la Sardina. También allí hicieron refugios cuando la guerra.
Isabel Mota Yuste, 1952. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
El carrer era de terra. A més el barri Sistrells era un dels pitjors que hi havia a Badalona
perquè inclòs a vegades quan agafàvem la família per una necessitat imperiosa un taxi,
quan li deien al barri de Sistrells deia que no pujava i ni hi anava. Perquè els carrers
estaven sense asfaltar, el més gran que era el carrer principal era una riera i estava en
unes condicions deplorables. La canalla jugàvem tot el dia allà al carrer.
Manuel González Escaño, 1933. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Aquella zona que jo recordo, el carrer Tortosa, eren pisos de dos o tres plantes màxim, a
totes les voreres hi havia grans arbres d’aquests, com es diuen?, moreres, moreres altes
que fins i tot arribaven a la segona planta. Y al fons del carrer Tortosa ja hi havia camps
de cultiu, d’allà fins a la mar tot eren camps de cultiu, a mi m’agradava molt córrer per
allà, perquè no sé, semblava una mica com si estigués al poble. Tota la gent que jo vaig
conèixer per allà tots eren o andalusos o emigrants, catalans no recordo gran cosa. A
Badalona anàvem creuant els camps, tot el que és ara el carrer Indústria més o menys
fins a Badalona, o bé, a vegades, agafàvem el “70”.
Cipriano López Viegas, 1945.

A La immigració a Badalona durant el segle XX.

Yo creo que Badalona era una ciudad viva, muy viva, había una articulación terrible, se
crearon pisos de la noche a la mañana, se cargaron todas las masías que se encontraron
por el camino... había que dar salida a todo este tipo de personal. El barrio de
Buenavista, en parte, es un barrio crecido por la noche. Mucha gente cuando plegaba de
trabajar iba y ponía tres o cuatro tochos y al cabo de un año... Quien se quiera pasear
por Buenavista verá que todavía hay casas que tienen las paredes por fuera con tochos
vastos porque no la han acabado nunca.
Miguel Guerrero Sánchez, 1936.

A La immigració a Badalona durant el segle XX.

Fue cuando me trasladé a Badalona a saludar a mi amigo Antonio Cano Corral para que
éste me asesorara en la forma cómo me tenía que desenvolver en aquel mundo para mí
totalmente desconocido. Mi decepción fue enorme cuando descubrí cómo vivía y
trabajaba este buen hombre. La parte norte del barrio de La Salud de Badalona,
mezclada entre barracas y construcciones de viviendas, al final de la calle Calderón de
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la Barca, sin asfaltar, era un barrizal repugnante, con arroyuelos suplantando a las
cloacas, conduciendo agua pestilente. La gente bullendo en dura brega acarreando cubos
de agua, cargando sacos de cemento y otros materiales de construcción, convirtiendo las
barracas en viviendas con el esfuerzo de familias enteras durante las horas libres y en
fines de semana. Aquello no tenía nada que ver con el panorama idílico que en la mili
me habían pintado. No había canalizaciones, era una cosa horrible. Cuando llegué allí
me horroricé, no comprendía cómo podía vivir así la gente. ¿Esto es lo que me han
contado a mí la gente de Barcelona? Me daban ganas de irme de vuelta a mi pueblo.
¡Joder, si estos viven pero que en el infierno!
Setefilla Calero Fernández, 1949. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
El barrio no tenía las calles asfaltadas, tenía calles de tierra. Habían muchas casas que
estaban colgadas, aquellas que se subía con una escalera de madera colgada, que parecía
Cuenca, las casas colgadas de Cuenca.
M. Carmen Morales Naranjo, 1955. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Bueno, pues Badalona ha cambiado mucho porque prácticamente cuando yo vine pues
la mayoría de los pisos que ahora están construidos no existían, todo era prácticamente
campo y sólo había árboles y barrancos, ni colegios, ni hospitales, ni nada parecido.
Badalona ha cambiado mucho porque prácticamente cuando yo vine la mayoría de los
pisos que veo ahora construidos no existían, era prácticamente todo campo y sólo había
árboles y barrancos, ni colegios, ni hospitales ni nada parecido.
Ramón Peña Gárate, 1948. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Yo comencé viviendo en el barrio de La Salud y vivía con mi hermana. En el piso no
faltó agua y luz, siempre la he tenido, pero no había ambulatorios porque estaban en el
centro de Badalona y había muy pocos medios de comunicación, no había mercados.
Entonces las asociaciones de vecinos luchaban por mejorar el barrio. De entonces a
ahora el barrio ha mejorado muchísimo. Posteriormente me trasladé a un piso porque ya
me iba a casar y me trasladé a un piso a la plaza Pep Ventura. Es un barrio totalmente
diferente, más hacia el centro, más integral. Mientras en La Salud había mucha
inmigración en este había bastante menos.
Pilar Cantero Aragón, 1953. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Recordo molt bé quan vam venir a viure a aquesta casa doncs estaven fent la Via
Augusta. O sigui, estava tot potes en l’aire, i tot el voltant del que era aquests pisos eren
camps, tot eren camps i darrera de casa meva eren camps, entre la Torre vella de la
Cultural i casa meva tot eren camps i on estan les excavacions de la Plaça Font i Cussó,
tot allò eren camps. President Companys no hi era. Ens perdíem, ens perdíem, vull dir,
recordo una infantesa que m’ho passava molt bé.
Manuel López Solís, 1941. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Yo vivo en un piso de Pablo Porta, el que fue presidente de la Federación Española de
Fútbol. Hizo viviendas que cobraba al Estado y luego nos las cobraba a nosotros. Ha
hecho viviendas en toda Badalona, barriadas enteras. Yo vivo en un piso de Pablo Porta
hacía viviendas que se pagaban en 20 años, más o menos como las viviendas de Vía
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Trajana, que ahora las han tenido que tirar todas porque tienen aluminosis. Pero bueno,
eso supuso dejar las barracas.
Hacían los pisos y se iban, sin hacer aceras, ni carreteras,... nada de nada. Un polvo cada
vez que salías durante la noche, no se veía... tuvimos que salir a la calle, con velas, a
manifestarnos, hasta que empezaron a urbanizar. Tuvimos que pagar unos cánones, pero
bueno, al menos urbanizaron, hicieron unas aceras, pusieron unas farolas,... pero todos
tuvimos que salir a la calle. También tuvimos la preocupación por conseguir escuelas,
también la tuvimos, también participé, sí, recogiendo firmas.
Francesc Alfambra Domínguez, 1956. A La immigració a Badalona durant el segle
XX.
Aquella època, està clar, que era una època de creixement descontrolat i abusiu, aquesta
és la paraula, sense l’equipament dels mínims serveis. A Llefià, per exemple, recordo
blocs de pisos impressionants, sense xarxa de clavegueram... llocs com, per exemple,
Sant Crist amb caos urbanístic, sense ordre ni consens. I per una altra banda just el
contrari en barris com, per exemple, Pomar, barris en principi fets per l’Obra Sindical
de l’Hogar, fets per a gent pobra, fets per a gent fins i tot marginada, expulsada d’una
manera gairebé violenta de Barcelona, de les seves barraques on vivien, doncs barris
molt més dignes, justament perquè eren de protecció pública. Amb tots els serveis, amb
totes les condicions d’espai públic suficient, com per exemple jardinets i carrers
amples, amb un mercat, amb una farmàcia... Cosa que en altres barris com per exemple
Sant Crist havien brillat per la seva absència. Però, clar, als anys seixanta no hi va haver
aquest moviment veïnal (...) Va ser a començament dels anys 70 que va començar a
haver mobilitzacions, a asfaltar-se els carrers i a fer una mica actes de protesta contra
l’especulació immobiliària sense condicions... Quan marxo
a Badalona vaig
directament al barri de La Salut, al carrer Florida Blanca, on s’acabava la ciutat. Al
menys el barri de La Salut acabava allà. Més enllà, fins a Llefià, era absolutament tot
camps de vinyes, camps de vinyes, camps de vinyes. I es veien algunes cases a Llefià
però entremig eren tot feixes, antigues feixes de conreus ja abandonades però que no
estaven cuidades ni feien collita (...) També me’n recordo positivament que tot el que és
el barri de Lloreda, tret de la part dreta de la riera de Sant Joan que allà hi era Sant Crist,
era un camp completament obert, ple de garrofers, impressionant. Ara s’ha transformat
radicalment en un barri modern ple de blocs i de parcs. També me’n recordo molt de la
contaminació al front marítim. Havia catorze clavegueres al front marítim que tenien
colors inversemblants, colors capritxosos a cada sector en funció de la fàbrica que es
tractava (...) Me’n recordo mot encara de les runes de la casa Ca l’Alemany encara
dreta, o sigui, encara hi era perfectament amb la seva teulada, amb els seus pisos, amb la
seva base impressionant. Ara està tot destrossat i era una de les masies més
impressionants crec de Catalunya. Era de tipus italià, molt bonica. Per la desídia i el
desinterès pel patrimoni que hi ha hagut històricament a aquesta ciutat (...) Me’n
recordo molt de les passejades que fèiem per les rodalies de Badalona, sobretot per la
Serralada de Marina on encara hi ha masies. Tot Montigalà era absolutament un espai
lliure, obert, que ara està massivament ocupat i de construccions. Me’n recordo molt la
zona industrial plena d’indústries a ple rendiment, treballant. I també me’n recordo molt
dels episodis de contaminació atmosfèrica: fums grocs, fums negres,...coïssor, picors,
roba estesa cremada, plantes asfixiades, vull dir... vivíem en un barri, el del Progrés Gorg, que un pas més enllà estava ple de fabriques. Un pas més enllà també teníem un
gran espai obert que es deia El Sorral, que és on hi ha un mut d’indústries. Des de
Ponent fins al carrer Tortosa i des del carrer Guifré fins a Indústria hi havia un gran
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sorral, bestial, molt gran. Per allà encara hi havia alguns horts residuals, encara hi ha, si
vas per allà, entre la Plaça Tarradellas i el barri del Gorg, encara hi ha un espai ple
d’horts. I ajudàvem als pagesos -entre cometes- o als obrers retirats i jubilats a portar
aigua des de la font. Teníem una figuera molt gran allà al sorral, molt gran, molt gran,
enorme i havíem instal·lat una cabana dalt de la figuera on fèiem les nostres aventures
particulars pujant i baixant.
Rosario Cabañas Manjón, 1955. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
[Antes] había menos pisos, no había aparcamientos, el parque del Gran Sol tampoco
estaba, las calles no estaban como ahora, ha cambiado todo no había autobús, ahora
tenemos todo más cerca, no había tantos parques.
Primitiva Colmena Checa, 1929. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Cuando nosotros vinimos aquí [Llefià], teníamos que ir a San Adrián porque no había
ningún ambulatorio. Y luego ya han hecho el de Juan Valera, el de la plaza de las
Palmeras, el que hicieron aquí en la calle Lourdes, el que han hecho ahora en el
matadero... Y de colegios tampoco había... luego ya hicieron el Antoni Botey.
Cuando yo conocí esto estaba todo lleno de viñas y de lleno de algarrobos y lleno de
árboles. Y ahora está todo asfaltado y hay un polideportivo junto a la casa. Ahora está
todo muy bien, hay dos mercados centrales, el mercado del Barrio [la Salud] y el de
Llefià, y antes no había nada de eso.
Joan Jesús Guerrero Robles, 1948. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
La gent venia, al mateix que ara, perquè havia indústria, perquè havia llocs de treball. I
bé, creixien els blocs i havia especulació, més aleshores que ara, i això donava que
Badalona fes una crescuda una mica incontrolada. Quan van prendre una mica de
consciència , jo recordo, aquí mateix a Montigalà es volia construir blocs i blocs de
pisos i la gent aleshores tenia una mica més de consciència que això estava creixent
sense una organització i va haver una unitat a nivell només de totes les entitats veïnals i
socials de la ciutat per impedir que això fos una altra ciutat satèl·lit. Es va treballar, es
demanava un Montigalà Parc Natural... no es va aconseguir.. però bé. A nivell de Sant
Roc ha hagut una evolució bastant positiva. S’ha treballat moltíssim i, a nivell de feina,
ha hagut èpoques mol difícils, però en general, a nivell urbanístic s’ha millorat bastant
el barri; a nivell de vivienda s’està intentant millorar; a nivell social és el que més costa;
a nivell d’educació doncs també, perquè encara hi ha molt d’absentisme.
La gent va venir d”aluvión” a Sant Roc, era gent que havia vingut de diverses zones de
Barcelona a causa de les inundacions de l’any 1962, de l’expropiació de l’autopista i de
coses d’aquestes i eren gent de tot arreu, era gent nova y que es va trobar amb unes
deficiències en els blocs, unes deficiències al carrer, unes deficiències en la
infraestructura i això va fer possible la unitat per a reivindicar. La gent que venia eren
immigrants, tenien inquietuds, eren gent obrera amb una consciència de treballador i
una consciència obrera i social. Jo penso que en aquella època es tenia consciència de
classe, es tenia consciència de que eren obrers i això va fer que es reivindiquessin els
drets de les persones. Penso que avui en dia s’ha perdut una mica la consciència obrera,
la consciència de classe (...) El barri estava molt, molt degenerat. Feia pocs anys que
s’havia construït i ja, aleshores, hi havia bastant moviment de contestació, de repulsa a
les coses que hi havia, de protesta i de reivindicacions. Eren èpoques encara de l’última
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etapa del franquisme però la gent ja es bellugava. Teníem moltes carències a nivell de
tot, a nivell d’infraestructures, sobretot, i allà jo vaig començar a nivell del Centre
Social a bellugar-me entre els veïns, al costat de la parròquia que era l’únic lloc on es
podia reunir-se, perquè si no era il·legal. I vam començar a fer costat a tota la gent que
estava allà. Hi havia un mossèn allà, Amadeu Bassols, que potenciava tot allò. Era una
persona que havia estat a Sudamèrica i que tenia grans perspectives a nivell social, no
sols deixava fer sinó que potenciava que la gent es bellugués (...) Jo vaig entrar allà a les
reunions que tenien els veïns entorn al Centre Social. Eren gent del barri, gent
normaleta, treballadors amb inquietud. Havia gent d’algun partit polític i havia una
comunitat de monges també que tenien una escola, l’escola Lestonac, que també
participaven; alguns mestres d’allà del barri, bueno, havia un poti-poti de gent i tothom
treballava amb una idea, no es mirava on pertanyia cada persona sinó la finalitat i amb
quins objectius es treballava. I no es necessitava ni s’exigia carnet de cap tipus allà per
treballar a nivell social. (...) Era un a època molt bona en aquest sentit perquè hi havia
com molta solidaritat i acompanyament, tothom teníem un mateixos objectius i es feien
coses conjuntament, organitzàvem excursions i tal (...) fèiem tot tipus d’activitats. Era
relativament fàcil perquè la gent s’afegia. I fèiem activitats amb joves, grups amb joves
que després resultaven reivindicatius, grups de cultura, d’ensenyament. Demanàvem
escoles perquè les que hi havia eren acadèmies privades en pisos i en males condicions.
Va ser l’època aquella en que es van construir moltes escoles publiques a nivell de
ciutat, vam reivindicar també unes escoles d’adults per a la gent gran, vam començar a
fer classes de català. Això va ser en l’època de la transició. Fèiem moltes sortides,
excursions, festes a nivell de barri i, després, tota la part reivindicativa d’anar al
Ministeri de la Vivenda, al Ministeri d’Educació... era bastant fàcil en aquest sentit
mobilitzar la gent (...) Les primeres eleccions municipals les vam viure amb molta
il·lusió i amb moltes ganes de canvi perquè veies gent que s’havia bellugat per uns
canvis. En l’època de la transició hi havia molts moviments de meses sectorials que
dèiem que estaven treballant ja, perquè les eleccions no van ser “pum, ordeno y
mando” sinó que a nivell de moviment social ja s’havia treballat bastant. Va ser com
una injecció d’optimisme, de ganes de canvi, de ganes de que els teus, aquella gent,
estiguessin allà. Les primeres van ser amb moltes ganes. Després, al llarg dels anys, va
ser una mica de decepció. Decepció en el sentit que aquelles il·lusions que tenies, els
canvis no es van donar, la gent es va estabilitzar i totes les idees de canvi i renovació, no
només a nivell material que això sí que s’ha anat fent, sinó més a nivell personal i
social, encara queda molt per fer.
Pedro Jesús Fernández Martínez, 1946. A La immigració a Badalona durant el segle
XX.
Yo vivía en la avenida Marqués de San Mori y bueno empezamos a alertar problemas
relacionados con la falta de equipamientos del barrio. Uno de los más claros era el tema
de la falta de escuela. Sólo había una escuela unitaria en la calle Europa. Era una
escuela unitaria que tenía niños y niñas, había, si mal no recuerdo, dos maestros y los
niños sin asientos pues eran locales comerciales... porque en lugares realmente
increíbles allí habían academias. Y luego otros problemas urbanísticos como la falta de
alumbrado, la falta de urbanización de las calles... La Avenida Marqués de San Mori,
en concreto, con todo lo ancha que es, en aquellos años estaba sin asfaltar. No había
tampoco luz y allá, cuando llovía, era aquello realmente un barrizal y, según a que hora,
peligroso pasear porque claro no había luz. Se nos ocurre, puesto que ya había algunas
asociaciones de vecinos como la de Juan Valera y la de Sistrells, que quizá la mejor
fórmula para conseguir solucionar los problemas es hacernos socios de una asociación
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de vecinos que ya había en el barrio, la asociación de vecinos de San Antonio de Llefià.
Conesa, concejal de distrito y diputado a Cortes era el presidente de la asociación de
vecinos. Dijo que el no permitirnos entrar en la asociación era, sobre todo, porque
nosotros lo que queríamos era hacer política. Nosotros, claro, lo que decíamos es que en
muchos casos también éramos propietarios de pisos y lo que queríamos era que se
urbanizasen las calles, que se iluminasen las calles, que se construyesen parques, que se
construyesen escuelas, que se construyesen ambulatorios, etc. Y él ya decía que eso era
hacer política, que, por lo tanto, nosotros no podíamos entrar a formar parte de la
asociación de vecinos. Decidimos que si no podíamos ingresar en la asociación de
vecinos lo que no podíamos hacer era renunciar a reivindicar mejoras para el barrio. Y
un buen día en casa decidimos montar una Asociación de Vecinos, en concreto eran
Maria Reyes Bellido, Marisol -mi mujer-, un chico que era del PT que se llamaba Paco
Muñoz, evidentemente yo mismo y pocos más. Contactamos con un abogado bastante
conocido en Badalona, el Jaume Nualart, que trabajaba en la parroquia de Pomar y nos
llegó información de él a través de Antonia Boada, que nos dijo que nos ayudaría.
Bueno, pues él fue quien nos elaboró los estatutos. Previo a la elaboración del estatuto
intentamos hacer algún tipo de reunión y era complicadísimo conseguir poder reunirte.
Primero conseguir un local donde poder reunirte, segundo que te autorizasen la correcta
reunión y tercero que pudieses hablar lo que querías (...) Por ejemplo, la manifestación
de las velas... era impresionante, ¿no?. En invierno, todo a oscuras y allí trescientas
personas con velas encendidas, aquello era..., daba miedo, ¿no?, daba miedo. O la pared
de Torre Mena que se derribó en una ocasión, porque queríamos que la Avenida
Marqués de Sant Mori no acabase en aquella pared. En otra ocasión intervino la guardia
civil y nos disolvió y a un vecino, Francisco Muñoz, lo detuvieron y se lo llevaron
inmediatamente a Madrid. Al día siguiente dos coches de vecinos nos fuimos a Madrid,
fuimos al juzgado, nos interesamos por él y casi prácticamente nos volvimos con él.
Allí en Madrid tuvimos que hablar y juntar Roma con Santiago, explicando a todas
partes que era injusto, que él era un vecino más que estaba por allá. Bueno,
efectivamente, a los pocos días le soltaron. Cosa que yo no sé si hoy se haría, ¿no?. La
mucha participación que se consigue es por los temas del asfalto, el alumbrado, los
parques y lo que más moviliza a la gente es lo de las escuelas, ¿no? Claro, había en
aquella época pues unos 6.000 niños en edad escolar y la oferta de escuela pública eran
200 plazas. Todos los demás o estaban en la calle o estaban almacenados en alguna de
estas academias. Por lo tanto eso hacía que la gente respondiese mucho más.
Las personas auténticamente protagonistas de todos estos procesos en aquella época era
las mujeres. El comportamiento de las mujeres era ejemplar. Las mujeres a las ocho de
la mañana en el solar, las mujeres con macetas a ponerlas allí diciendo: “aquí usted no
me toca mi maceta”, ¿no?. Había un comportamiento valiente, valiente, porque igual te
encontrabas 30 o 40 mujeres y te veías tú allí y la policía no se atrevía porque las
mujeres estaban con sus macetas. Por eso la Plaza de la Dona se llama así, porque
fueron las mujeres las que... Luego ya por la tarde aparecíamos más hombres pero a las
diez de la mañana quienes estaban eran las mujeres. (...) Claro porque a la gente tú le
explicabas por qué en aquel determinado lugar tenía que ir un parque y no un bloque.
Y la gente no lo acababa de entender porque lo único que le explicaban es que había que
hacer casas. Y cuando veían y comparaban con las imágenes de Pedralbes decían. “¡es
verdad!, es que yo tengo piso pero, ¿dónde está el mercado?, ¿dónde está la escuela?,
¿dónde está el parque?, ¿dónde está el casal d’avis?, ¿dónde está lo otro?,...” Bueno, es
que eso es lo que se necesita. Yo recuerdo haber utilizado un libro que se llamaba “A lo
claro” y ponía cifras, pues un pueblo de seis mil, habitantes, ¿qué equipamientos debía
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tener?; una ciudad de cincuenta mil habitantes, ¿qué?. Y entonces yo por similitud, pues
si en una ciudad de cincuenta mil habitantes tiene que haber esto, en el barrio de
Llefià que tiene cincuenta mil, pues tiene que haber esto, esto y esto. No había
absolutamente nada de lo que en el Plan Nacional de la Vivienda decía que debía haber.
Nosotros nos dábamos cuenta de que el hacer la guerra solamente en Llefià tampoco
solucionaba los problemas porque los problemas urbanísticos de Badalona eran más
amplios y porque para aquellas fechas también estaba el tema de Montigalà, la ciudad
jardín que querían hacer con sesenta y cinco mil habitantes, ¿no? Y es cuando
empezamos a coordinarnos algunas asociaciones de vecinos y aparecen los primeros
intentos de crear la Federación de Asociaciones de Vecinos. Por entonces asociaciones
combativas y con gente destacada yo recuerdo la Asociación de Vecinos del Congreso,
donde, además de Bernardo Gómez, estaba Miguel Ordóñez; la Asociación de Vecinos
de Sistrells, donde estaba Alfredo Amestoy que luego fue diputado y otra gente; estaba
Juan Valera, estaba San Roque, en Búfala con Juan García; también Pomar; también el
Centro empezaba a moverse (...) Yo diría que para mucha gente esta época es
inolvidable porque no sólo se consiguió racionalizar las cosas sino que se sentaron las
bases de una ciudad más humana. Aunque también es verdad que Badalona dejaba en
este aspecto mucho que desear. Pero es que si no hubiese sido por esto posiblemente
hoy la ciudad sería peor. Y esto fue gracias a que mucha gente entendía de que, aun
enfrentándose a unas situaciones difíciles, había que conseguir equipamientos.
Josefa Valverde Reyes, 1943. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Participé en la lucha por conseguir más escuelas, aquí había pocos maestros y tuvimos
que hacer manifestaciones para que hubiese maestros. Y lo conseguimos.
Salvadora Castaño González, 1945. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
La gente queremos luchar porque el país sea más democrático, porque se acabe la
represión, porque cada uno pueda expresar sus sentimientos, porque los derechos de los
ciudadanos se puedan expresar y se puedan exigir sin violencia. La forma más directa
de conectar con los ciudadanos, con los vecinos, eran las asociaciones, y, por tanto, la
asociación de vecinos. El núcleo de personas que habíamos empezado a partir de la
asociación de vecinos Conesa, nos planteamos hacerla y entonces surge un grupo
queriendo hacer la asociación de la calle Europa, la asociación de San Antonio de
Llefià, y otro grupo haciendo la de Sant Mori. La asociación de Sant Mori los primeros
pasos que dimos para gestionarla y reunirnos fue contactar con la ya existente, la
asociación de vecinos Juan Valera, creada por Manuel Armentero... A partir de aquí se
emprenden algunas acciones en el barrio como era la reivindicación del asfalto de las
calles y el asfaltado del barrio. A raíz de aquí emprendimos un primer contacto
reivindicativo en la calle que fue la asamblea, la manifestación de las velas, que
invitamos a todos los vecinos a salir a la calle con velas encendidas para reivindicar que
se asfaltara esta zona y se urbanizara. Nos dedicamos a llamar timbre por timbre, la
gente colaboró mucho, se sintió muy reforzada por este núcleo que queríamos ya ser
públicos y trabajar por nuestros derechos. Fue un gran éxito. (...) Como Vocal de la
Junta yo me dediqué a nivel general a atender los problemas que iban surgiendo.
Pronto asumí la responsabilidad de promocionar a mujeres dentro de la línea de los
sentimientos de planificación familiar. A nivel muy primitivo pero vimos que era un
sector a promocionar. Y luego la juventud, que la juventud no tenía dónde ir nunca, ni
qué hacer, no había servicios, los únicos lugares en que se les podía acoger eran los
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bares y entonces pensé que había que hacer alguna cosa y empezamos a hacer
programas. Se crea un grupo de personas que elaboran una plataforma reivindicativa a
nivel político y social. Se reivindican colegios, alumbrados, ambulatorios, mercados,
asfaltos, etc. Bueno, se creó un núcleo de jóvenes muy bonito que incluso algunos me
parece que todavía están vinculados.
Yo siempre he tenido una atracción muy fuerte por la gente joven y en mi casa se venía
a jugar. No había ningún servicio en el barrio y en mi casa montamos una biblioteca con
libros que trajeron. Cada chaval trajo tres o cuatro libros y ya los dejaban allí. Incluso se
trajeron juegos. Y a veces, tanto mi marido como yo, organizábamos excursiones y los
sacábamos, creamos un grupo d’esplai sin llamarle esplai (...) Luego, como vocalía de
mujeres, fue también muy bonito porque fuimos trabajando, haciendo alguna salida,
algunas charlas. La vocalía de mujeres creció mucho e hicimos unos trabajos muy
guapos y de ahí surgió la necesidad de que a nivel de Badalona se promocionara un
Centro de Planificación Familiar. Fue también un inicio de incorporar a la mujer de
Llefià en la lucha por sus derechos (...) Más tarde se elaboró una plataforma
reivindicativa que era: el mercado de Llefià, el ambulatorio médico, colegios, el asfalto
de las calles, los alumbrados, los alcantarillados,... Bueno Llefià, como muchos barrios
de la periferia de Badalona, estaban dejados de la mano de Dios porque lo único que se
había hecho era especular con el suelo, hacer muchos pisos, amontonar a mucha gente y
sacar mucho dinero sin que revertiera positivamente en nosotros.
Josefa Mas Hernández, 1944. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
La sanidad ahora es mucho más buena, los médicos te atienden mejor, te hacen más
pruebas, te miran mejor. Antes para conseguir que te hiciesen pruebas, que te miraran
bien, pues era imposible porque había muy pocos ambulatorios. Íbamos al Hospital de
Badalona. Los médicos no te miraban igual porque había tanta gente para tan pocos
médicos... Muchas colas, te tirabas una hora y enseguida te miraban rápido porque no
podían entretenerse como ahora. Tuvimos que hacer muchas manifestaciones para que
pusieran ambulatorios. Todo lo conseguimos así, haciendo manifestaciones y
poniéndonos un poco firmes, porque si no, no nos hacían caso.
Ambarina Fernández Alonso, 1950. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Recuerdo que entonces había como unas reivindicaciones generales pero
principalmente era el asfalto. Estaba todo Coll i Pujol sin asfaltar pero con unos
pedruscos que parecía la riera de Sant Jeroni. Recuerdo haber montado barricadas en
Coll i Pujol nos manifestábamos para que nos asfaltaran las calles. Y la poli detrás y
nosotros montando pedruscos. De manera general el asfalto, el asfalto. Fue una cosa
terrible el asfalto. Mucha movida, mucho tiempo, muchas horas, muchas reuniones y,
bueno, al final se consiguió. Una vez que teníamos el asfalto se creó la Vocalía de
Mujeres, la vocalía de urbanismo, la vocalía de deportes, la vocalía de cultura... Porque,
claro, se había de reivindicar todo. Se havia de reivindicar las escuelas, por ejemplo,
porque no las había, no había escuelas públicas en Santo Cristo. Yo participaba en la
vocalía de mujeres y en la vocalía de cultura. En la vocalía de mujeres por la cuestión de
la planificación familiar y en la de cultura por las escuelas. Se ocuparon los bajos de la
iglesia de Montserrat de Santo Cristo para reivindicar escuelas públicas para el barrio.
Bueno, después de 25 días encerrados en los bajos de la iglesia, los vecinos durmiendo
y comiendo y viviendo allí, pues el obispado nos dejó los bajos de la iglesia, el
Ministerio de Educación dio los maestros y se consiguieron un total de 8 aulas y 8
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maestros y se consiguió lo que hoy es la escuela Llibertat. Unos locales y los bajos de la
iglesia que tuvimos que arreglar los vecinos: enyesar, poner agua, poner luz, poner
suelo, fregar... Bueno, ponerlos a punto para que empezaran las clases el día primero de
octubre. Algunos no se fueron de vacaciones para poder hacer esto (...) Una vez que
esto estaba encarrilado las energías fueron a la vocalía de mujeres. Hacíamos charlas
por todas las asociaciones de vecinos que nos lo pedían sobre sexualidad y
contracepción. Nos hacíamos nosotras los cartelitos copiados de dibujos de libros y nos
íbamos a hacer las charlas. (...) Íbamos a las reuniones de la coordinadora de centros de
planificación familiar y a la coordinadora de las mujeres que luchaban por el derecho de
información de la sexualidad y el aborto. Todas las semanas íbamos. Nosotros hacíamos
las charlas por las asociaciones de vecinos (...) La conquista del Centro de Planificación
del barrio de Sant Crist también fue otra lucha, una lucha con el ayuntamiento y una
lucha con los hombres de la Asociación de Vecinos de Sant Crist.
Manuel Armentero Molina, 1944. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
Badalona estaba muy mal. Badalona era una ciudad que excepto lo que era el núcleo del
centro, de La Salud y algún barrio antiguo, lo demás eran núcleos de barrios muy
desestructurados, muy poco coordinados, muy dispersos. Barrios que no tenían un
alumbrado, por ejemplo Llefià mismo. Se tuvo que reivindicar el alumbrado público a
base de manifestaciones. Recuerdo una de las manifestaciones que hicimos en la calle
Sant Mori que fue una manifestación enorme de todos los vecinos con velas,
reivindicando al gobierno municipal que queríamos alumbrado. Y se consiguió que se
hiciera un alumbrado nuevo. O sea, que teníamos una Badalona muy desestructurada,
muy dispersa y poco anexionada desde el punto de vista urbanístico. Y también desde el
punto de vista social porque no tenía que ver nada lo que eran los barrios con lo que era
el centro. El sentimiento que había entre la gente que vivía en los barrios era que cuando
venías al centro decías: “vamos a Badalona”, sin entender que ya estábamos en
Badalona. Y ese sentimiento no se ha perdido del todo. Yo creo que se ha avanzado
mucho pero todavía hay gente en los barrios que dice “vamos a Badalona”. Lo que
había era una autopista que se hizo en los años 60 que nos partió. Los barrios no estaban
comunicados unos con otros y para cruzar Badalona tenías que bajar al centro y cruzar
la carretera con todo el embudo que se hacía delante del ayuntamiento. Todo eso ha
cambiado mucho, los barrios se han ido cohesionando y se han ido mejorando desde
todos los puntos de vista, desde el punto de vista urbanístico, equipamientos y desde el
punto de vista social. Yo he sido un testigo de excepción que lo he vivido. El cambio ha
sido espectacular (...) Entonces me metí en la asociación de vecinos Juan Valera, pero
que no era una asociación de vecinos tal y como las establecemos ahora, eran
asociaciones de vecinos que se creaban en torno a un problema concreto. La asociación
de vecinos está ocupada por una persona que es procedente del régimen anterior, pues
tratamos de ver cómo quitábamos a este y poníamos una asociación de vecinos de gente
más progresista. Efectivamente cuando yo y los jóvenes que militaban en el PSUC,
tomamos contacto con la organización de aquí del PSUC, fuimos creando las
condiciones, hicimos una asamblea, presentamos un presidente, ganamos las elecciones
y entonces yo fui el presidente de la asociación de vecinos Juan Valera. Empezamos lo
que es la lucha por conseguir los servicios de los barrios. En los barrios había mucho
interés por el aspecto especulativo y por la demanda que había de viviendas, pero los
equipamientos necesarios para hacer frente a las necesidades de estas personas no
llegaban. El ayuntamiento estaba completamente muerto, no tenía dinero ni tenía nada,
los equipamientos no llegaban y entonces fue cuando tuvimos que emprender un
proceso de lucha para conseguirlo todo. Recuerdo que la primera lucha, en la que hubo
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detenidos, se hizo en la calle Marqués de Sant Mori para reivindicar las luces. Y a partir
de aquí luego vinieron otras reivindicaciones como la del Parque de las Palmeras, etc.
Queríamos que no edificaran más solares y que en los solares que quedaban hicieran los
equipamientos necesarios: el ambulatorio, las escuelas... Él nos puso en contacto con
una fundación que estaba en la Plaza Cataluña que se llamaba CECOC y a través de esta
fundación nos destinaron un sociólogo y un arquitecto, que eran también estudiantes
recién salidos de la universidad. Con ese sociólogo y con ese arquitecto pues lo que
hicimos fue, primero, hacer un estudio de todo el distrito de Llefià y de La Salud.
Pasaron calle por calle viendo los solares que quedaban pendientes y haciendo una
planificación de cada uno de los solares y qué podía hacerse para hacer frente a las
necesidades. El sociólogo hizo un trabajo de ver cuántos habitantes había, las diferentes
edades, un poco para destacar las necesidades. Es decir, tantas personas, tantas
necesidades. Entonces, una vez elaborado todo esto, lo llamamos Plan Especial de
Reforma Interior que fue el primer Plan de Reforma Interior que se hizo en Badalona.
En el Ayuntamiento ni siquiera sabían qué era esto. Fuimos un día, estaba Ramos ya de
alcalde y dijimos: “mira, esto es lo que queremos para nuestro distrito”. Entonces se
quedaron asombrados porque fuimos con planos, fuimos con todas las memorias... Y
claro, para aprobar aquello tuvimos que hacer manifestaciones en la puerta del
ayuntamiento (...) Teníamos que reunir a toda la gente para que presionara tanto al
ayuntamiento como a la Corporación Metropolitana. Teníamos que movilizar a la gente
para que viniera al pleno y de esta manera conseguimos que el ayuntamiento lo aprobara
y la Corporación Metropolitana también. Recuerdo que Humbert tuvo muchas presiones
porque, claro, aprobar aquel plan, aquel PERI, significaba tocar grandes intereses,
porque aquellos terrenos, la mayoría de ellos, eran edificables. Y si un terreno edificable
se convierte en un terreno de equipamientos el valor está cambiando. Sabías que el
“colegio de la bóbila” (* el Josep Carner), el Antonio Botey, el Rafael Casanovas, el
Baldiri Reixach, el que hay en el Espíritu Santo... pues todos estos colegios fueron
producto de este Plan de Reforma Interior. Y luego no solamente colegios sino
ambulatorios, el ambulatorio de la Plaza Trafalgar, en fin, la Plaza de la Dona, etc. (...)
Y ese fue el solar de El Gran Sol, donde ahora se hacen las fiestas, El Gran Sol, en aquel
solar que hay en el parque. Pues ya estaban tres bloques con la estructura terminada y
todas las zapatas, las zapatas quiero decir que todos los cimientos ya estaban hechos.
Aquello lo tuvimos que hacer conjuntamente con las asociaciones de vecinos de arriba,
la de Sant Mori y la de San Antonio. Tuvimos que plantear una lucha muy fuerte para
impedir que ese solar se siguiera construyendo. Esta lucha fue también muy dura porque
habían unos intereses fortísimos porque el solar era enorme y la cantidad de bloques
también enorme. Aquello lo hacían por la mañana y luego íbamos por la noche la gente
y lo quitábamos. Y se produjo todo el forcejeo, toda la lucha, todo esto protegido por la
guardia civil. Hubo carreras, hubo algún que otro palo,... y al final se consiguió que
cambiaran la calificación de solar edificable a zona de equipamientos. Todos los
bloques que se habían hecho se derribaron. Después de la asociación de Juan Valera se
fueron incorporando a la lucha otras asociaciones de vecinos: la de Sant Mori, la de San
Juan bajo, la de San Juan alto. El barrio ya se fue, des del punto de vista asociativo,
ampliando y conjuntamente conseguimos que el parque de El Gran Sol fuera parque
porque, si no hubiera sido por esta acción, aquello lo habríamos tenido lleno de bloques.
Y a cambio tenemos el parque donde se hacen las fiestas y es un sitio de desahogo
enorme.
Acababa de morir Franco y estaba Arias Navarro. Y vinimos a la manifestación que
habíamos organizado todas las asociaciones de vecinos del distrito y otra gente que bajó
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de otros barrios, vinimos juntos a la Plaza de la Vila. La Plaza de la Vila a tope, la
carretera cortada. Yo estaba en el ayuntamiento con toda la comisión que estábamos
negociando para ver si esos colegios se ponían en marcha. Y bueno, sentimos un
revuelo en la plaza y bajamos y lo único que vimos en la plaza fueron zapatos, bolsos,
blusas, un desbarajuste, la plaza vacía. Hubo una carga muy fuerte de la policía y
recuerdo que mi mujer lo pasó muy mal porque estaba con mis hijos y perdió del grupo
a mis cuatro hijos. A mi mujer le dieron dos leñazos que tardaron meses a que
desaparecieran. Era una manifestación de mujeres y niños para reivindicar un colegio.
Aquello fue una carga brutal en aquella época.
José Antonio González Hernández, 1933. A La immigració a Badalona durant el
segle XX.
La gente que yo conocí en el 74 ya tenían casa. Años antes fue de pobreza y barracas,
pero ya todos tenían su casita y casi todos trabajo. El problema del paro no era fuerte,
luego sí, cuando se vino la gente de Alemania. Había diferencia entre le centro y la
periferia. La gente del barrio, cuando bajaban al centro, decían: “voy a Badalona”. Los
barrios han estado muy abandonados porque la inmigración al ayuntamiento de
Badalona le cogió de improviso, tanta gente... Las escuelas no estaban en condiciones.
Hubo manifestaciones en las calles para que hicieran colegios: Antoni Tàpies, Miguel
Hernández, Joan Miró... todos estos colegios públicos se hicieron a base de
manifestaciones. Estas luchas fueron muy interesantes, no lucharon por las casas sino
por la educación de sus hijos. También habían colegios privados, pero públicos no
había. Fue una lucha muy bonita que se libró ya entrada la democracia.
Manolo García González, 1955. A La immigració a Badalona durant el segle XX.
La gente de l’Ateneu han sido los que desde siempre han hecho cambiar el barrio y no
lo parece pero realmente lo han hecho. Las monjas, sobre todo una monja Montse Fonts,
y la gente de l’Ateneu y la gente del barrio salieron por las calles haciendo huelgas para
que arreglaran las calles porque eran de tierra y no había luces. Y a partir de ahí la
gente empezó a movilizarse y pusieron luz, arreglaron calles y pisos, que muchos de
ellos se estaban cayendo los balcones.
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Annex núm. 3. Relats sobre la immigració a Badalona durant els
seixanta
(*) La introducció i la majoria de textos estan extrets de La immigració a Badalona
durant el segle XX. Els texts que porten un asterisc pertanyen a la publicació Les Dones
fem Història i els que en porten dos, a la Revista de Badalona, núm. 3.419. Novembre
de 2000, “Històries de la immigració”.
Introducció
1.- Els moviments migratoris
Les migracions no són un fenomen nou, s’han donat sempre en la història. Què les fa
que apareguin com a noves? Sens dubte la generalització i l’expansió dels mitjans de
comunicació han contribuït a la seva ampliació i difusió. Els estudis sobre els fenòmens
migratoris han augmentat molt en l’última dècada, pràcticament hem passat de l’estudi
de les migracions dels anys 60 a les de l’actualitat. Aquestes desperten un interès
especial pel fet que la major part de la gent immigrada ja no prové de les zones properes
de l’interior o d’altres regions de l’Estat espanyol sinó de països de la resta del món.
Hem de revisar el concepte d’immigrant perquè sovint és més una etiqueta que
col·loquem que no pas una categoria conceptual. Amb molta facilitat identifiquem
“immigrant” amb una persona d’un país empobrit que ha vingut a la nostra terra. Però
aquest és un concepte erroni perquè també emigra gent benestant i amb bona posició
social. Les migracions afecten totes les classes i categories socials, també els executius,
els professionals, el policies, els militars, etc. emigren per qüestions professionals i, en
general, no originen cap tensió en els països que els acullen. És lògic que el moviment
migratori de la classe treballadora sigui més tractat perquè aquesta encara és majoritària
en l’estructura social.
En realitat un immigrant és una persona que es trasllada d’un lloc a un altre, d’un
territori a un altre, d’un país a un altre amb la intenció de viure-hi. Ara bé, hem de tenir
en compte que aquesta persona no és un etern emigrant sinó que, després d’un
determinat temps vivint en un lloc, deixa de ser immigrant per a formar part de la nova
comunitat i considerar-se autòcton, perquè la condició d’immigrat no és per a tota la
vida. En tot cas serà immigrat solament d’origen. En conseqüència, la distinció entre
immigrats i autòctons és una distinció poc definida i mòbil. Un emigrant és una
persona que surt d’un lloc per anar a viure a un altre lloc. Un immigrant és una persona
que acaba d’arribar a un nou lloc i un immigrat el que ja ha arribat, però aquesta última
condició es dilueix amb el temps. Es pot considerar immigrada una persona que porta
ja vint, quaranta o cinquanta anys residint en un país?.
Hi ha migracions de molts tipus: es pot emigrar al poble del costat, a les grans ciutats,
d’una regió d’un país a una altra del mateix país, es pot travessar l’oceà, anar a un
continent o a un altre, etc. Es pot emigrar per raons polítiques, econòmiques, religioses,
sanitàries, culturals, etc. L’emigració pot ser d’un mes, d’un any, d’uns quants anys, per
a tota la vida,... Amb intenció de conquesta o fugint d’una guerra, es pot realitzar
lliurement o forçat per les circumstàncies. Poden emigrar els camperols, els obrers, els
tècnics, els funcionaris, els estudiants, els jubilats, els artistes, els grans científics, els
futbolistes i altres.
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Pel sol fet d’entrar i estar en el territori d’un país, no s’hi pertany. La pertinença és una
adscripció lliure i alhora vinculant. Qui opta per no pertànyer al país és un foraster (si hi
resideix), un visitant o pelegrí (si és de viatge), un passavolant (si està de pas) o un
ocupant (si hi és com a colonitzador). Tampoc podem identificar “negre” amb
immigrant, potser aquest negre ha nascut a Barcelona o a Badalona. Alguns, fins i tot,
portats pels seus prejudicis i la seva xenofòbia, identifiquen interessadament
immigrant amb delinqüent. Les persones, però, per regla general, no emigren per a
delinquir. Alguns dels estrangers detinguts no són immigrants sinó membres de màfies
que venen expressament per a delinquir. Altres immigrants detinguts no ho són per
robatoris sinó per no tenir tots els papers en regla. Per altra part no cal oblidar que les
situacions d’exclusió social i explotació laboral en la que viuen alguns immigrants són
un “caldo de cultiu” per acabar delinquint. De fet l’augment estadístic de la
delinqüència a Espanya no correspon en els últims anys a les regions o províncies que
reben més immigrants. La por social, de la que es beneficia l’extrema dreta, no ha sorgit
espontàniament sinó que ho ha alimentat una presentació de l’emigració com a
problema, com a amenaça a la seguretat dels ciutadans, a la seva pretesa homogeneïtat
cultural i a la seva identitat nacional.
La simple arribada de persones immigrades a un territori no suposa encara la seva
permanència. No tothom qui arriba a un lloc s’hi queda, alguns marxen al cap de poc
temps, es traslladen o retornen al seu país d’origen. La decisió d’emigrar és molt
complexa i és lògic que alguns la revisin al cap d’un temps en funció dels resultats
obtinguts. De totes maneres la fluïdesa dels corrents migratoris i les possibilitats ofertes
per a l’assentament faciliten el sentiment de pertinença i la convivència integradora. En
canvi, la rigidesa i el tancament de fronteres estimulen els fluxos forçats i les estades
resistents. L’aspecte més important de les migracions no és el fet anar o el de venir,
l’entrada o la sortida, sinó el fet de construir el propi lloc en el país d’acollida, és a dir,
l’assentament. Les persones que arriben a un lloc i volen quedar-s’hi necessiten un
temps per adaptar-se a les noves condicions de vida. Les migracions comporten un
procés llarg, la gent, sovint, es desplaça d’un lloc a un altre, i d’aquí a un altre. La
integració a la nova societat d’acollida necessita temps i condicions favorables.
Per altra banda no existeix l’homogeneïtat dels immigrants. La comunitat d’immigrants
magrebí o l’asiàtica, per exemple, són expressions errònies, perquè entre ells, igual que
passa en la nostra societat, hi ha molta heterogeneïtat. Ni la cultura marroquí, ni la
xinesa, ni l’europea, ni cap altra són homogènies. La cultura, com a conjunt de trets
(costums, valors, tradicions, formes de pensar, llengua, símbols, sentiments, etc.) que
defineix un grup de gent o una comunitat humana, no és quelcom estàtic sinó dinàmic i
en construcció permanent. La cultura d’un país està sempre en procés d’enriquiment i es
configura a partir de la influència de les cultures i les persones amb les quals entra en
contacte. Tampoc hauríem de mitificar i considerar com a bons tots els trets culturals
que tenen els diferents pobles, potser alguns atempten clarament contra els drets humans
i caldria abolir-los. Cal tenir el convenciment que no hi ha cultures superior a altres,
simplement hi ha cultures diferents.
Sovint, quan parlem de migracions, li donem un caràcter d’excepcionalitat però la
veritat és que els corrents migratoris sempre han existit. Els índexs mundials de
migració són molt baixos però en determinats moments aquests moviments es tornen
més forts. Això no hauria de ser un problema especial sinó un fenomen completament
normal. Per altra part banalitzem amb molta facilitat el tema de les migracions perquè
moltes vegades el reduïm al que és més cridaner (sense papers, pasteres, economia
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submergida, delinqüència, etc.) o el tractem exclusivament com a “problema” oblidant
altres aspectes i facetes positives que comporta. No obstant hem de reconèixer que el
fenomen migratori és complex, quan acceptem immigrants no acollim simplement mà
d’obra sinó persones que tenen necessitats culturals, socials, polítiques, espirituals, etc. i
que, donada la actual situació mundial, venen per quedar-se.
Cal recordar que entre els emigrants hi ha una gran varietat de classes socials. La
diversitat de procedències és només un dels elements d’heterogeneïtat de la societat
catalana, composta en aquests moments per una gran varietat de col·lectius, amb
diferents característiques, que constitueixen tot un entramat en contínua transformació,
travessat per desigualtats socioeconòmiques i de gènere molt marcades. El que cal tenir
clar és que el lloc d’origen hauria de tenir molt poca importància. Independentment del
lloc on hem nascut som persones amb els mateixos drets i obligacions. Ens hem
d’acostumar a veure els immigrants no com a competidors ni com a ciutadans de
segona, sinó com a persones amb plens drets.
En els últims segles han sortit d’Europa més de 80 milions de persones, en canvi a
Europa han arribat solament uns 20 milions. El primer d’aquests fluxos va tenir lloc
cap a Amèrica Llatina en l’època colonial dels segles XVI i XVII en la que Espanya
tingué una part molt activa. La segona gran onada migratòria correspon a l’expansió
econòmica del capitalisme una vegada acabada la II Guerra Mundial. En aquest moment
el destí fou una Europa en fort procés de desenvolupament econòmic que necessitava
molta mà d’obra. En aquest context Espanya va funcionar com a perifèria pobra
d’Europa i va enviar dos milions d’immigrants principalment a França, Alemanya,
Suïssa, Gran Bretanya i els Països Baixos. Aquest flux migratori es va detenir en la
dècada dels setanta a causa de la crisi econòmica mundial (crisi del petroli) i mig milió
d’immigrants van retornar a Espanya en el període 1975-1990. A partir dels anys 90 la
tendència s’inverteix, de ser un país exportador de mà d’obra Espanya es converteix en
un país receptor, un contingent creixent d’immigrants estrangers opta per radicar-se
aquí. Tot i aquest canvi de tendència, a l’any 2003 encara hi ha més residents d’origen
espanyol a l’estranger (uns 2.200.000, dos de cada tres a Amèrica i la resta a països
europeus) que estrangers residents a Espanya (1.200.000 aproximadament). Per tant en
termes absoluts encara som un país d’emigrants més que d’immigrants tot i que les
últimes tendències ens configuren, cada vegada més, com un país receptor. En termes
relatius podem afirmar que la xifra d’immigrants estrangers i de nacionalitzats al nostre
país girava el 2003 al voltant del 2’5% (percentatge semblant als que tenien Portugal,
Grècia, Itàlia, Islàndia i Finlàndia). Podem dir que la importància numèrica de la
població estrangera a Espanya és petita i aquest fet es fa més evident si el comparem
amb altres països europeus (Luxemburg, 33%, Suïssa, 19%, Bèlgica, 9%, Alemanya,
8%, Àustria, 7%, França, 7%, etc.). La mitjana de tots els països de l’anomenat “espai
econòmic europeu” se situa al voltant del 5% pràcticament igual al que teníem el 2003
a Catalunya. No obstant, la distribució desigual en el territori, crea la sensació que la
immigració és molt més gran de la que és en realitat.
A principis dels anys setanta es va produir la crisi del model que havia garantit des de
final de la II Guerra Mundial el creixement dels països capitalistes centrals. La resolució
d’aquesta crisi va obrir les portes a grans transformacions socials a escala planetària. La
globalització econòmica implica la mobilitat i la flexibilitat de tots els factors
productius, inclosa la mà d’obra, la qual cosa origina una generalització de les
migracions internacionals. Aquest fenomen es va veure incrementat per l’acabament de
la guerra freda i el triomf del sistema capitalista sobre el bloc socialista. A principi del
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segle XXI pràcticament no queda cap país al marge de l’economia de mercat imposada
pel capitalisme. Les migracions s’han accelerat en els últims anys i s’han globalitzat tot
i les restriccions que sovint pretenen imposar els països receptors. Les migracions s’han
diversificat en les seves formes: hi ha refugiats de guerra, refugiats econòmics, mà
d’obra barata, treballadors molt qualificats, estudiants, directius i empresaris;
coexisteixen fluxos d’assentament amb moviments temporals i migracions circulars;
grups amb estabilitat jurídica, amb contractes i permisos a curt termini i també
“irregulars”; col·lectius que emigren lliurement juntament amb altres subjectes a
xarxes de tràfic de persones i de màfies. Les migracions igualment s’han feminitzat. A
més d’aquelles dones que es desplacen acompanyant la seva parella masculina o per
reunir-se amb ella, cada vegada són més les que emigren soles, ja sigui
independentment o posant en marxa la cadena migratòria a la qual posteriorment
s’incorporen els homes. Aquest procés va unit a la tendència actual de la creixent
feminització del treball com a conseqüència de l’esforç que fan les dones per viure en
igualtat de drets, guanyar autonomia i alliberar-se.
La realitat actual del planeta on vivim és la d’un món que sofreix greus desequilibris i
desigualtats econòmiques i la d’una societat que es caracteritza pel progressiu
abandonament i manca de respecte als drets humans. Més de dues terceres parts de la
humanitat estan mancades dels recursos bàsics per subsistir. Aquestes realitats de
pobresa es concentren sobretot a Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina, zones geogràfiques
conegudes com el Tercer Món o el Sud. Aquesta dura i tràgica situació empeny milions
de persones a deixar el seu país i la seva família forçats per la misèria, la fam o la
repressió política. Ningú no emigra per caprici, l’emigrant exerceix, el dret a
sobreviure, a buscar una nova vida en condicions de dignitat i llibertat.
2.- La immigració a Catalunya
Les migracions són un dels aspectes que caracteritzen la història de Catalunya però amb
intensitat diversa segons els territoris. On tradicionalment aquest fenomen ha afectat
amb més intensitat ha estat a l’àrea metropolitana de Barcelona, per l’atracció que ha
produït la seva indústria. Ara també arriben al camp, a l’agricultura intensiva del
Maresme, a les terres de l’Ebre o a la recollida de fruita de Lleida.
L’emigració dels anys 20 va tenir més fàcil la seva integració i adaptació perquè molts
d’ells provenien de zones de l’interior de Catalunya i de terres de parla catalana
(especialment del País Valencià però també mallorquins i menorquins). Va ser una
emigració que no sobrepassà el 20% i l’ambient general d’acollida va fer possible que
no hi hagués conflicte en el seu procés d’integració. La immigració espanyola a
Catalunya l’any 1920 era de 300.871 persones i constituïa el 12’83% de la població i
només deu anys després, el 1930, assolia la xifra de 509.721 persones representant el
18’26% de la població catalana. Aquest augment de persones immigrades es
concentrava principalment en la província de Barcelona. Amb la Guerra Civil alguns
van morir, altres va patir l’exili i la majoria van viure les conseqüències d’una
postguerra molt dura.
Els fenòmens migratoris dels anys seixanta van tenir molta més envergadura i es van
produir en un context molt difícil: el franquisme i una Catalunya sotmesa. Mentre el
creixement del període 1900-1950 suposà una mitjana anual d’unes 25.500 persones, en
els anys 1950-1981 el creixement fou de l’ordre de 90.700 persones anuals, el que
representà tres vegades i mitja més que en el període precedent. En total el saldo
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migratori entre els anys 1950 i 1975 va ser de 1.400.000 persones. Més de la meitat
d’aquest creixement es va produir en la dècada dels seixanta i començà a reduir-se en la
dècada dels setanta. L’any 1970, prop de dos milions de persones eren immigrades, és a
dir, el 37’69% de la població havia nascut fora de Catalunya. Andalusia aportà,
pràcticament, la meitat dels emigrants. Des d’un punt de vista social aquest creixement
demogràfic tant espectacular fou un fet extraordinari que transformà profundament
Catalunya.
Entre la immigració dels anys 20 i la dels 60 hi ha una generació pont, els immigrants
dels anys 40. Fou aquella una immigració desesperada, de gent que venia del sud fugint
del caciquisme, de la repressió, de la gana i de la misèria. Tant aquests com els
treballadors arribats durant els anys 20 i 30 es van integrar amb menys dificultat a la
societat catalana ja que el nombre d’immigrants, molt inferior al dels anys 60, va
facilitar l’adaptació.
En resum, en el període 1900-1981 Catalunya té un saldo migratori favorable de
2.250.422 persones. Desglossada l’etapa de més immigració (1950-1980) per etapes ens
dóna les següents xifres:
Període
1951 – 1960
1961 – 1970
1971 – 1980

Nombre
d’immigrants
439.887
719.877
267.019

La situació migratòria actual no és la mateixa que la dels anys seixanta perquè no arriba
a tenir el volum d’aquella, avui, sortosament, tenim una mínima capacitat adaptativa a
partir de la televisió, la ràdio, l’escola, les institucions democràtiques, les entitats
solidàries, etc. La immigració actual, per una altra part, és molt variada, difícilment farà
un cos únic i no creiem que tingui la funció que Fraga, per exemple, volia donar-li a la
immigració dels anys seixanta a Catalunya. Ell considerava que seria com una “quinta
columna” que acabaria amb la llengua catalana i el nacionalisme català.
Ara els immigrants venen del sud i del Nord de l’Àfrica, de l’Àfrica subsahariana, de la
Xina i de Amèrica del Sud entre d’altres llocs. Procedents de zones rurals arriben sense
saber la nostra llengua, sense papers i sense contracte de treball. Alguns d’ells arriben a
la costa andalusa en barques o en pasteres i altres, amagats en camions corrent el risc de
morir asfixiats. Centenars de persones han mort abans d’arribar a la costes de Cadis,
Màlaga i Algesires.
La societat catalana actual és una societat formada per gent d’orígens molt diversos. La
gran majoria són persones nascudes a Catalunya (el 68% segons el padró de 1996) i la
resta són nascudes majoritàriament en altres llocs de l’Estat espanyol però amb molts
anys de permanència aquí. El volum d’immigració estrangera ha estat en conjunt, fins fa
poc, molt discret, la majoria provenia d’Europa, concretament de la Unió Europea.
També arribaven immigrants procedents d’altres continents i cultures entre elles les del
Magrib i d’Amèrica del Sud. La incorporació al teixit social de les persones que
arribaven es produïa d’una manera tranquil·la. Catalunya ha estat tradicionalment un
país d’acollida.
Però durant els anys noranta i els primers anys d’aquest segle les coses han canviat. Ha
canviat l’origen, la composició, el volum i, sobretot, ha canviat la percepció que la
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població té de la immigració. L’arribada i la presència més alta a Catalunya de població
estrangera ha esdevingut centre d’atenció i de debat, ha fet oblidar altres desplaçaments
i també el fet que ésser immigrant no és una categoria permanent sinó transitòria. De
fet el nombre de persones estrangeres i la seva proporció en el conjunt de la població ha
crescut en la dècada dels noranta i molt especialment en els primers anys del segle XXI.
Les estadístiques ens diuen que el nombre immigrants estrangers s’ha incrementat
considerablement, les dades de principis de 2003 ens diuen que a Catalunya hi
resideixen 312.000 (poc més del 5%). Aquestes xifres encara es mouen en nivells
baixos si les comparem amb altres països europeus. Alguns col·lectius dels nouvinguts,
però, tenen un ressò global que no és proporcional al volum de gent arribada. Una de
les causes d’aquest fenomen pot estar en la seva concentració en determinats barris i
poblacions, juntament amb el fet de la seva major visibilitat (color, vestit, pràctica
religiosa diferent, ocupació de l’espai públic,...). Els percentatges varien molt d’una
ciutat a una altra i dintre d’una mateixa ciutat d’un barri a un altre. Igualada té el 2%
mentre Mont-roig del Camp té el 17%. La ciutat de Barcelona té en conjunt el 7% però
Ciutat Vella té el 20% . Catalunya concentra més del 30% de la immigració estrangera
de tot l’Estat amb un percentatge molt alt de marroquins (el 33%). Solament el 20%
dels immigrants pertanyen a l’U.E.
No es pot comparar la emigració dels anys seixanta amb la actual. Aquella provenia
d’altres regions de l’Estat espanyol amb les quals teníem una semblança ètnica, cultural
i religiosa. Ara viuen amb nosaltres persones que provenen de 147 països i que parlen
diferents llengües, amb religions i trets culturals molt diversos. Moltes ciutats de
Catalunya, entre elles Badalona, han vist com s’ha modificat el seu paisatge urbà en els
últims anys, s’ha modificat l’alumnat de les escoles, s’ha trencat la uniformitat religiosa
catòlica i els nouvinguts entren en competència amb els autòctons alhora de buscar feina
o d’optar a determinats serveis socials (beques, habitatge, etc.) Per aquest motiu la
integració és més complicada i difícil que abans.
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3.- La immigració a Badalona
A principis del segle XX Badalona comptava amb 19.116 habitants i era una ciutat
fonamentalment fabril amb una important activitat agrícola i pesquera. La demanda de
mà d’obra per a la indústria i la construcció, especialment en el període de neutralitat
de la I Guerra Mundial, va convertir el municipi en un centre receptor d’immigrants
procedents majoritàriament de València i d’Aragó. El creixement demogràfic més
important de la ciutat en aquest primer terç de segle es va produir entre el 1920 i el
1930 (època de la dictadura de Primo de Rivera) en que Badalona va passar de 29.361 a
44.291 habitants, xifra que la situava com la tercera ciutat catalana en nombre
d’habitants després de Barcelona i Sabadell. Aquest creixement demogràfic es produeix
bàsicament gràcies a la immigració, però també volem destacar l’important creixement
vegetatiu del període. El corrent migratori (vegeu quadre 1) provenia en aquest període,
principalment, de Múrcia i Almeria. Els treballadors immigrants trobaven ocupació en
la indústria i en la construcció, fonamentalment en les obres del metro i de l’Exposició
Internacional de Barcelona. A Badalona l’Ajuntament també va endegar un bon
nombre d’obres públiques (arranjament de carrers; canalització de rieres; les escoles
Elemental del Treball, Lola Anglada i Ventós Mir; la casa Empar; l’escorxador; el
cementiri Nou; els mercats del Peix i Torner).
Quadre 1
Moviment de la població de Badalona
Anys
1920
1922
1925
1930

Població
total
29.361
34.368
44.291

Creixement
vegetatiu
228
210
381
487

Saldo
migratori
2.453
996
5.979

Font: Carreras; Vall (1990) p.16

El creixement urbà, paral·lel al mar, que havia dominat fins aquest període es va veure
desbordat per l’arribada dels nous immigrants que van començar a ubicar-se a les faldes
de les muntanyes que envoltaven la ciutat. Assistim a l’inici de les barriades suburbials,
del barraquisme i creixen alguns barris com el del Centre a l’entorn de la Plana, el Gorg
al voltant del carrer de Tortosa, el Progrés, el Raval i el de Casagemas. Moltes terres
destinades al conreu es parcel·len i es venen per a que s’hi pugui construir. Són
urbanitzacions particulars disperses i petites. Nuclis de carrers i cases apareixen per tot
el territori formant barriades diminutes sense cap comunicació entre elles i, sovint, sense
dotació de serveis. D’aquesta manera neixen els barris d’Artigas, el Remei, Bufalà,
Coll i Pujol, Morera, Sant Antoni i Sant Mori de Llefià, el Puigfred, la Salut, Sant Crist
i Sistrells. S’obren carrers que discorren a través dels camps, es fan cases
d’autoconstrucció i plantes baixes. Apareixen els primers nuclis de barraques a Sant
Antoni de Llefià i, sobretot, a la Salut, que creix amb rapidesa. La zona es va omplir
d’habitatges, molt senzills, que no disposaven de cap servei fonamental (aigua,
electricitat, clavegueram), ni de mitjans de transport, ni de cap mercat i tampoc
d’escoles. El Pla Fradera aprovat, el desembre de 1936, per ordenar racionalment
aquest creixement, no es va executar.
La crisi econòmica mundial que va tenir lloc a partir de 1929 i posteriorment la tragèdia
de la Guerra Civil espanyola, van frenar durant els anys trenta els corrents migratoris i
el creixement s’alentí. Però a partir dels anys cinquanta, superades en part les
conseqüències del conflicte bèl·lic, la ciutat viu un extraordinari desenvolupament
econòmic i demogràfic. La gran demanda de mà d’obra de la indústria local va
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ocasionar l’arribada en massa d’immigrants d’altres zones de l’Estat i Badalona va
passar dels 48.284 habitants l’any 1940 a tenir-ne poc més de 203.000, el 1975.
Aquest creixement tan brutal es feu de manera incontrolada, sense cap mena de
planificació provocant gravíssims problemes urbanístics i d’infraestructures, dificultats
d’adaptació dels nouvinguts i una desvertebració de la ciutat que condicionaria en gran
manera el seu futur.
Durant els anys quaranta Badalona passa de 48.284 habitants a tenir-ne 61.583 el 1950
(Vegeu quadre 2), aspecte que significà un creixement del 27,5% a causa principalment
de l’inici d’un flux migratori que no deixarà de créixer durant la dècada següent.
Aquests immigrants procedien fonamentalment d’Andalusia i Múrcia però, també en un
volum important de la resta de Catalunya, de Castella, del País Valencià i de l’Aragó
(Vegeu quadre 3).
A partir de 1950 l’afluència d’immigrants es torna massiva. En aquesta dècada
Badalona incrementa la seva població en un 49,8% i arriba a la xifra de 92.985
habitants, l’any 1960 (Vegeu quadres 2 i 3). Algunes zones de Llefià i de la Mora i,
sobretot, els vessants del turó d’en Caritg (tant el del barri de la Salut com el de
Sistrells), s’omplen de coves i barraques. Els terrenys de les urbanitzacions projectades
als anys vint, ja mal resoltes en el moment inicial, es densifiquen amb habitatges
d’autoconstrucció fets sense permisos, a corre-cuita i de nit, per evitar que
l’Ajuntament els enderroqui. Algunes famílies, amb casa petita i modesta, lloguen una
habitació a aquell que acaba d’arribar i aconsegueixen així un ingrés suplementari per a
la seva ajustada economia. Altres aprofiten la necessitat i inicien noves operacions de
parcel·lació i venda de terrenys sense cap infraestructura i sense cap autorització. Els
barris de Lloreda i Bonavista tenen, per exemple, aquest inici.
Quadre 2
Evolució de la població, 1940-1981
Augment per
Creixement
Creixement
dècades
Vegetatiu
1940-50
13.299
3.761
1950-60
30.670
11.010
1960-70
70.631
22.067
1970-81
65.040
18.842

Any
Població
1940
48.284
1950
61.583
1960
92.257
1970
162.888
1975
201.867
1980
227.749
Font: Elaboració pròpia a partir de F. García (19), p. 149, 151 i 152

Saldo
Migratori
9.538
19.660
48.564
46.198

Quadre 3
Procedència de la població, 1940-1970
1940-50
1950-60
1960-70
Andalusia
44%
53%
51%
Múrcia
16%
10%
4%
Resta de Catalunya 13%
10%
15%
Castella
10%
12%
13%
Extremadura
6%
9%
País Valencià
5%
2%
2%
Aragó
4%
3%
2%
Galícia
2%
Font: R. Villanueva (1983), p. 47.

En la dècada dels seixanta, exceptuant l’any 1960 en el qual s’aplica el Pla
d’Estabilització que va provocar una marxa a l’estranger de gairebé mig milió
d’espanyols, Badalona augmenta la seva població en 70.000 habitants i, per tant, arriba
als 163.374 habitants, l’any 1970. La major part d’aquests immigrants provenien
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d’Andalusia i en menor grau de la resta de Catalunya, de Castella, Extremadura, Múrcia
i d’altres regions de l’Estat espanyol (Vegeu quadres 2 i 3). L’edat dels nouvinguts
(joves en període fèrtil i amb pautes de natalitat elevades) fa que la població de
Badalona sigui de les més joves de tot l’Estat. El creixement segueix imparable en els
anys següents arribant als 203.719 habitants, el 1975. A partir de 1975, s’inicia un
període de creixement molt lent, que arribarà a ser negatiu en la dècada dels vuitanta.
Conseqüència d’aquest allau immigratori és el desenvolupament de barris perifèrics que
recullen la nova població immigrada. Es produeix un augment continu de noves
edificacions destinades a habitatge, de manera que l’any 1970 més d’un 55% dels
habitatges de Badalona han estat construïts durant els 10 anys anteriors. Aquestes
edificacions venen ja condicionades per l’aprovació dels Plans Parcials de
desenvolupament del Pla Comarcal que, de forma detallada, defineix, illa per illa, els
usos a què poden ser destinades. Una part important dels nous habitatges són
d’iniciativa pública i serveixen per eliminar zones de barraquisme de Badalona i de
Barcelona (Sant Roc i Pomar per exemple), per donar aixopluc a famílies afectades per
les riuades del 1962 i per compensar les expropiacions per la construcció de l’autopista.
No obstant, la majoria són d’iniciativa privada a càrrec d’immobiliàries sense escrúpols,
a la recerca d’un gran negoci urbanístic, que només pensen en construir més i més
habitatges, sense preveure cap tipus de serveis. Les reivindicacions dels veïns no tarden
en aparèixer. Una altra Badalona, tan real com l’existent fins ara, donava les seves
primeres passes.
La vida a la ciutat no fou fàcil. El barris començaren a eixamplar-se per les zones
muntanyoses que l’envolten. La gent venia a la recerca de treball però la ciutat tenia
poca cosa que oferir. Si la ciutat és de qui la fa, Badalona és també de tots aquells que
l’han construïda durant els inicis de la segona meitat del segle passat. Milers de
persones aixecaren una nova ciutat en mig de bòbiles, vinyes, turons i rieres. La lluita
personal per construir el propi habitatge o la lluita col·lectiva per dignificar els barris
que es crearen és una part important de la nostra història recent. Als nouvinguts ningú
no els regalà res. La ciutat Comtal traslladà a Badalona tot allò que li feia nosa:
fàbriques contaminants, barraquisme, etcètera. El franquisme permeté l’especulació del
sol, un urbanisme caòtic i no va preveu els necessaris serveis. Les lluites veïnals i
l’acció dels primers ajuntaments democràtics, però, invertiran aquesta tendència.
Badalona va ser el paradigma de l’elevat creixement enregistrat a Barcelona i a tota
l’àrea metropolitana com a conseqüència de l’arribada de persones procedents d’altres
punts de l’Estat espanyol, especialment de les terres de sud. En l’imaginari col·lectiu es
troba l’arribada a l’estació de França de trens, com el popular Sevillano, plens de
famílies carregades de farcells i maletes de cartró, a la recerca d’un nou futur lluny del
camp que els havia vist néixer. Però un cop instal·lats es van trobar amb una ciutat que
no els oferia els serveis bàsics que necessitaven per viure en condicions. A la falta
d’escoles i centres sanitaris s’afegia un creixement urbanístic desordenat, la manca de
clavegueram, d’enllumenat dels carrers que també estaven sense asfaltar. La
consecució dels serveis més bàsics va ser durant els anys següents la punta de llança
d’una lluita que va donar lloc al moviment veïnal organitzat i que va significar un factor
importantíssim d’integració, de vertebració social i de consciència ciutadana.
A la dècada dels vuitanta el creixement experimentat fins aquest moment es veurà frenat
a causa de la davallada de la natalitat com a conseqüència de l’aplicació generalitzada
de mesures de control de natalitat i també, pel procés d’inversió dels fluxos migratoris.
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En aquesta moment la ciutat ja no ofereix llocs de treball i lògicament els immigrants
deixen d’arribar, alguns perden la feina o es jubilen i tornen als seus lloc d’origen.
Concretament, entre 1981 i 1986 es va registrar un saldo migratori negatiu (Vegeu
quadre 4).
Quadre 4
Evolució de la població 1980-2003
Any
Població
1980
227.749
1985
230.817
1990
225.207
1991
217.657
1996
210.547
2000
211.702
2001
205.836
2202
210.977
2003
214.000*
Font: Elaboració pròpia a partir de
F. García (1999), p. 152 i 153; IEC Web 2001 i Ajuntament de Badalona.
Dep. Estadística. Padró Municipal d’Habitants, 2002. Estimació pròpia per a l’any 2003

El Pla General Metropolità de 1976 i l’entrada dels ajuntaments democràtics a partir de
1979 marquen una profunda transformació. Es delimiten els espais urbans, es posa fre a
l’especulació ferotge dels anys anteriors, es recullen moltes demandes dels ciutadans
organitzats en associacions de veïns, comença a afrontar-se la degradació d’algunes
zones de la ciutat, es fan obres d’infrastructura bàsica com clavegueram, enllumenat,
pavimentació i es porten a terme canvis urbanístics mitjançant Plans Especials de
Reforma Interior. El tancament d’algunes indústries a causa de la crisi econòmica
allibera molts espais i facilita el canvi d’ús de moltes zones que, amb el temps, es
destinaran a habitatge, a parcs públics i a serveis. La lluita contra la contaminació
transforma la imatge de la ciutat i permet la recuperació de la platja convertida en espai
lúdic per a tota la població. Al mateix temps milloren les comunicacions amb l’exterior
i entre els barris. El 1985 entra en funcionament el metro.
El 1981 Badalona comptava amb una població de 229.680 habitants, el 56,45% del
quals, és a dir, 129.656 persones no havien nascut a la ciutat i el 44,11% (101.316
habitants) del total havia nascut a fora de Catalunya (Vegeu quadre 5). Aquesta població
procedia fonamentalment d’Andalusia, Castella la Manxa i Castellà Lleó, Extremadura i
Múrcia (Vegeu quadre 6). A partir de la dècada dels vuitanta moltes parelles joves en
edat fèrtil optaren per buscar habitatge en municipis de l’anomenada segona corona
metropolitana a causa principalment d’un habitatge més econòmic, altres retornen als
llocs d’origen i alguns altres ubiquen la seva residència habitual en les segones
residències que tenen en poblacions properes o de la costa. Aquesta tendència no
solament fa perdre població sinó que també fa envellir una ciutat que s’havia destacat
per ser de les més joves de l’Estat espanyol. Actualment aquest desviació s’està
corregint com a conseqüència de que la població estrangera que arriba a Badalona té un
component jove molt important. L’any 1996 Badalona tenia 210.547 habitants i la
mitjana de persones per habitatge que el 1981 era de quatre s’ha vist reduïa a 2’9.
Quadre 5
Procedència de la població, 1981
Lloc d’origen de la
Població
població
Badalona
100.024
Resta de Catalunya
28.340
Resta d’Espanya
98.204

%
43,55
12,34
42,76
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Estrangers
3.112
Total
229.680
Font: R. Villanueva (1983), p. 42

1,35
100,00

Quadre 6
Procedència de la població, 1981
Lloc d’origen de la
Població
%
població
Badalona
100.024
43,55
Resta de Catalunya
28.340
12,34
Andalusia
55.792
24,29
Castella La Manxa
13.132
5,72
Castella Lleó
Extremadura
9.256
4,03
Múrcia
7.544
3,28
Aragó
3.632
1,58
País Valencià
3.128
1,36
Estranger
3.112
1,35
Galícia
2.848
1,24
Madrid
1.084
0;47
Astúries
440
0,19
Navarra
348
0,15
Balears
304
0,13
Euskadi
272
0,12
Cantàbria
228
0,10
La Rioja
152
0,07
Canàries
44
0,02
Total
229.680
100,00
Font: Elaboració pròpia a partir de R. Villanueva (1983), p. 42 i 44

A principi de 2001 s’arriba als 205.836 habitants però, a partir 2002, s’ha trencat
aquesta tendència a la baixa, i la població ha augmentat en 5.143 persones arribant
pràcticament a la xifra de 211.000 habitants (Vegeu quadre 4 i 7). Aquest és el primer
increment que experimenta la població des de l’any 1981. Si el creixement anterior
s’explica per l’onada migratòria dels 60 i 70 procedent sobretot del sud d’Espanya,
l’increment actual, molt més baix que l’anterior s’atribueix a l’arribada de població
estrangera procedent principalment del Marroc, d’Amèrica del Sud i de la Xina (Vegeu
quadre 8). La població estrangera des de principi dels anys 90 ha anat augment
paulatinament a la nostra ciutat (Vegeu quadre 7). Concretament, a l’any 1991 la
presència de població immigrada d’origen estranger a la ciutat era molt feble (2.773
persones, l’1,3% del total) però, a partir d’aquesta data i de forma molt tímida aquest
col·lectiu ha anat creixent fins assolir el nombre de 14.475 persones (6,7% del total)
l’any 2003. L’augment més espectacular s’ha produït a partir del 2001 amb 8.738
persones empadronades representant aquesta població el 4,2% sobre el total dels
badalonins (Vegeu quadres 7 i 8). Durant el quinquenni 1996 a 2001 es produí un
augment d’uns de 5.000 immigrants representant un creixement del 139,7%. No obstant,
la xifra de població estrangera que resideix a la nostra ciutat probablement és superior a
la que reflecteixen les estadístiques però, la facilitat per a empadronar-se ha contribuït a
aproximar, cada vegada més, les dades oficials a la realitat.
El creixement de la immigració ha estat en l’últim any del 46,6% (Vegeu quadre 7 i 8).
Dels 14.475 estrangers que actualment estan empadronats a Badalona els sis col·lectius
més nombrosos són el marroquí amb 4.087 persones (el 28,2%), el xinès amb 2.259
(15,6%), l’equatorià amb 1.887 (13%), el pakistanès amb 1.424 persones (9,8%), el
colombià amb 517 (4,3%) i l’indi amb 271 (3,2%). Tot i que els grups majoritaris són
els marroquins, xinesos i equatorians, les últimes dades semblen indicar que l’arribada
de població marroquina tendeix a créixer més moderadament mentre que augment els
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immigrants procedents de la Xina, Pakistan, Índia, Equador, Argentina, Perú i Xile.
També es detecta, tot i ser encara molt minoritari, un augment significatiu de la
població d’origen romanès.

Lloc d’origen
de la població

1991

Incre
ment

Quadre 7
Evolució de la població 1991-2003
1996
Incre
2001

Ment

Incre
ment

2002

Incre
Ment

Catalunya
132.622
61,0%
133.097
63,2%
131.728
64,0%
134.800
63,9%
Resta
82.262
37,7%
73.805
35,0%
65.370
31,8%
66.306
31,4%
d’Espanya
Estrangers
2.773
1,3%
3.645
1,8%
8.738
4,2%
9.871
4,7%
Total
217.657
100,0%
210.547
100,0%
205.836
100,0%
210.977
100,0%
Font: Elaboració pròpia a partir d’ A. Smilges (1993), p. 67; ( 1997), p. 55, IEC Web 2001 i Ajuntament de
Badalona. Dep. Estadística. Padró Municipal d’Habitants, 2002.

Quadre 8
Població segons nacionalitat
Nacionalitat
1996
2002
MARROC
XINA

2003

694

3.004

4.087

64

1.079

2.259

EQUADOR

-

760

1..887

PAKISTAN

28

471

1.424

COLÒMBIA

23

401

625

ÍNDIA

23

194

461

ARGENTINA

66

168

378

-

78

289

ROMANIA
PERÚ

54

165

285

ITALIÀ

63

145

281

URUGUAI

14

100

185

BANGLADESH

14

129

172

REP.
DOMINICANA
CUBA

54

122

171

17

124

165

BOLÍVIA

-

31

142

FRANÇA

74

109

137

XILE

38

67

118

ALGÈRIA

11

82

101

ALTRES

320

771

1.308

TOTAL

1.557

8.000

14.475

Font: A. Smilges ( 1997), p. 55 i Ajuntament de
Badalona. Departament d'Estadística i Població.

Badalona ha viscut en els darrers cent anys una gran transformació que és el resultat de
l’esforç de totes les generacions que ens han precedit. Però el desenvolupament de la
nostra ciutat no depèn exclusivament de l’economia i de les transformacions
urbanístiques sinó fonamentalment de la participació del conjunt dels badalonins. En els
darrers anys han millorat els barris, els serveis bàsics com l’ensenyament, la sanitat, les
comunicacions, els equipaments culturals, esportius i la població s’està transformant en
una ciutat de serveis. També s’ha recuperat la façana marítima, s’han creat espais verds
i es desenvolupen noves centralitats. Però evidentment, els proptagonistes de tots
aquests canvis han estat els badalonins que amb el seu esforç han contribuït a fer
possible aquests canvis.
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(*) Actualitzant les dades anteriors a l’any 2006 cal dir que en el conjunt de l’estat
espanyol els immigrants actuals són al voltant dos milions (5%), a Catalunya són uns
500.000 (8%). Aquestes són xifres normals si les comparem amb altres països
europeus. No obstant la seva major “visibilitat” i la desigual distribució en el territori
crea la sensació que la immigració és molt més alta del que és en realitat. Les dades
estadístiques actuals ens diuen que dels 223.000 habitants que viuen a Badalona 30.250
són estrangers, és a dir el 13’6%, però els barris de la Pau, Sant Roc, Artigues i La Salut
en tenen entre el 32% i el 30%. En canvi Pomar solament té l’1%, Nova Lloreda el 2%,
etc. Si abans eren majoria destacada els marroquins actualment s’ha equiparat als
pakistanesos (2’4%) i als xinesos (2’1%). A més distància estan els equatorians (1’4%).
La resta no passa de l’1%. Cal dir, però, que si sumem tots els originaris del continent
sud-americà, en són majoria.

Testimonis:
1.- Textos sobre els perquès de l’emigració
Nosotros vinimos porque no teníamos dinero ni posibilidades y entonces allí se
escuchaba que en Barcelona o que en Alemania se ganaba mucho dinero y yo tenía que
buscar un puesto de trabajo para poder mantener a mi marido, poder pagar todo lo que
debía y poder comer. (Inés Nogales)
Yo emigré porque la gana de comer apretaba y, si no te querías morir de hambre, te
tenías que buscar la vida. Vine a Badalona porque ya había familiares aquí y unos iban
tirando de los otros. Estoy en Badalona como podría haber estado en la China. (Luis
Sousa)
Yo emigré primeramente porque allí no había nadie y segundo porque no tenía con
quien compartir nada, estaba sola, ni chicos de mi edad ni chicas. Emigré a Cataluña
porque la mayoría de mis vecinos de allí del pueblo habían venido aquí y todos
contaban maravillas de Cataluña y veían que estaban bien situados y decidí emigrar aquí
también yo. (Maria del Carmen Morales)
Mis padres decidieron emigrar porque trabajar en el campo no tenía futuro y aquí
podría darnos a mí y a mis dos hermanos una mejor calidad de vida. Vinimos el año
1969, en tren, recuerdo que fue un viaje muy largo y pesado. (Ana Luque)
Archena (Murcia) era un pueblo pequeñito, un pueblo que vivía de la agricultura (...)
aquello no daba más de si por la guerra civil y por todo y decidió emigrar. Yo no lo
decidí, lo decidieron mis padres porque pasaban hambre y no tenían faena. En aquellos
tiempos donde había faena, donde había dinero, era en Cataluña y en el País Vasco. Y
era donde se tenía que emigrar, eso es lo que habla la gente que vino aquí a hacer el
metro. El metro lo hicieron entre los murcianos, los extremeños y los andaluces.
(Manuel del Castillo)
El pueblo se me quedaba pequeño, no veía futuro para mí, no me proporcionaba ningún
tipo de satisfacción y yo quería saber si era capaz de salir por mi misma, de enfrentarme
de una vez por todas a la vida, de saber si tiraba para adelante, superar mis miedos y
hacerle frente a la vida en el sentido afectivo, en el sentido laboral, en todos los
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sentidos. (Lluïsa Longas)
Mis raíces vienen de Extremadura (...) Mi padre era mayor pero siempre ha sido una
persona luchadora, trabajadora y él era el que trabajaba en el campo día y noche, era
jornalero, toda su vida jornalero. Allí en Extremadura, en Retamal, había mucho miedo.
Tres o cuatro personas eran las que disponían de las tierras y el resto del pueblo tenía
que trabajar para ellas y, por lo tanto, no habían medios. De Retamal nos tuvimos que
venir a Cataluña porque no había medios para vivir, porque lo que mi padre ganaba se
repartía con el resto de la familia pues los esposos de mis tías estaban encarcelados.
(Paquita Morillo)
Hombre, se marchaban porque en el pueblo no había faena y sobre todo porque la que
había era faena del campo, trabajaban unos meses y el resto... en el paro, en la plaza del
pueblo esperando que llegara el señorito y dijera “tú, tú y tú, vente que tengo trabajo”.
Yo me acuerdo que mi padre eso lo nombraba como una injusticia y decía: “es que es
muy triste que los obreros estén en la plaza hasta que llega el señorito o su apoderado, el
capataz”. La plaza del pueblo estaba así de hombres a las 8 de la mañana y a las 9,
incluso a las 10. Había quien se iba a casa porque no le había tocado. Entonces la gente
vio la posibilidad de trabajo fuera del pueblo y una de las opciones era Barcelona. En el
pueblo eran mal pagados y venir a Barcelona les posibilitaba vivir mejor (...) yo tenía
muchas ganas ya de grandecilla de venirme a Barcelona a trabajar. Vi la posibilidad de
trabajar y ganar dinero y ser independiente, no sé y de conocer cosas y de ver una
ciudad grande, no sé, no sé era un poco como el abrírsete las puertas, ¿no?. (Conchi
Castellano)
Guardaba gorrinos propios y ayudaba a un porquero que llevaba muchos, no me pagaba
nada pero tampoco nos cobraban. Pastábamos en varios sitios de los pueblos, en varios
campos, donde había más hierba, luego otro día nos íbamos por otro sitio que había
más hierba, luego en los rastrojos que había grano. Me vine huyendo del campo porque
en el campo nadie nos quería. Yo escuché una vez decir a un encargado mío: “ señorito,
que están aquí los obreros”. Ellos estaban comiendo y dijo: “¡señorito!, que están aquí
los obreros, con perdón de la mesa”. Y aquella palabra, “que estén aquí los obreros con
perdón de la mesa”, se me metió dentro y aquello no me gustó. Quería decir que los
pobres, los obreros, éramos poco menos que una caca. Esto es, y aquello se me metió y
alguna otra cosa y me vine aquí en el cincuenta y cinco. (Pedro Rubio)
Mi emigración fue forzada más bien porque mis padres vinieron aquí y yo me vine con
ellos, arrastrado por ellos, por el hambre y la escasez de trabajo y esas cosas. Aquí no
teníamos vivienda. Vinimos a casa de mi tía y nos metimos en una vivienda pues
dieciocho personas.(Tomás Pérez).
Vam emigrar perquè als anys 60 l’única forma de viure millor i sortir de la pobresa era
sortir d’Andalusia perquè no hi havia suficient treball per a totes les persones. Abans
d’emigrar a Badalona vam anar a Santa Coloma de Gramenet, vam viure amb tots els
germans i el meu pare. (Antonio Gallardo)
Los motivos eran varios. El primero y principal es porque aquella vida de trabajar en
una mina no era vida para un niño de doce años. Segundo porque yo, a partir de que
me quedé sin padre desde muy pequeño y he visto que mi madre ha luchado tanto por
nosotros, mi mayor ilusión era de poder construirle a mi madre un hogar y ese hogar yo
no se lo podía construir allí porque allí no había forma de vida. Entonces yo emigré por
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esos dos motivos de los cuales el primero era mi madre, objetivo conseguido, y el
segundo era poder establecerme fuera de las minas, del cual hoy me alegro mucho
porque todos los compañeros de mi edad que se quedaron en las minas pues
prácticamente están ya todos muertos. (...) Mi madre, digamos, dio poderes para que yo
me pudiera venir aquí a establecerme con mis tíos, llegué aquí aproximadamente a la
edad de quince años y empecé a trabajar de aprendiz en un taller de mecánico tornero.
(Manuel Funes)
Me vine de joven (...) con la edad de 15 años yo recuerdo que ya me sentía como un
hombre, había estado en muchos trabajos, mucha relación con otra gente y eso te curte
como ser humano. Y cuando vine aquí pues eso, tristeza por la partida pero, al mismo
tiempo, una alegría pensando que se me ampliaba el abanico de posibilidades para tratar
de orientar mi vida, porque allí en el pueblo la única salida que tenía era trabajar en el
campo. La verdad es que los trabajos estaban mal pagados, además sin asegurar, eran
trabajos que no tenías seguro, no te contaban como vida laboral, ni tenías derecho a
vacaciones. Las vacaciones eran pues cuando te quedabas parado. Me hacía una enorme
ilusión, era joven, viendo que mis horizontes de vida se podían ampliar. (Manuel
Armentero)
2.- Textos sobre el viatge i el trasllat
Mis padres siempre han sido unas personas de mente y de hechos muy asentados. Mi
padre vino primero a Cataluña e hizo una casa, esta misma donde ahora estamos que
luego se fue reformando y haciendo lo que hoy es. Después nos fue a buscar a nosotros
a Extremadura. Me acuerdo del viaje, éramos todos muy pequeños, veníamos en el tren,
era enero y hacía mucho frío. Entonces, claro, ropa adecuada no teníamos, pero me
acuerdo que, como éramos tan chiquitines, mi madre cogía una manta, nos arropaba a
todos y así veníamos abrigaditos. También recuerdo un hecho, era el que en
Extremadura no había cuartos de baño. Íbamos a hacer las necesidades al patio, a la
cuadra, al corral, donde los animales y entonces, cuando venimos aquí nos costaba ir
al lavabo. Me acuerdo que nos daba reparo ensuciar el lavabo porque lo veíamos tan
limpio, tan blanco... pues que no. Veníamos dos días en tren casi aguantándonos, porque
nosotros no habíamos visto un váter. Esto nos ocurría a todos hasta que mi madre ya
"venga y venga" y nos tenía que reñir o pegar para decirnos que era allí donde
teníamos que hacer nuestras necesidades. (Paquita Morillo)
Vinimos en un tren de madera, que veníamos como pollitos, todos traían pollos,
gallinas, etc. Todos veníamos en el tren. Y así vine con una maleta de madera atada con
una cuerda hasta que llegué a Barcelona. (Inés Nogales)
Bueno el viaje fue un desastre porque salí de Linares a mediados de enero con un frío
que hacía que pelaba aquel año y los trenes los iban relevando. Era trenes que habían
estado al servicio de la guerra, eran de madera y se abrían rendijas por todos los sitios.
Otro cambio fue ya pasado Valencia. En Albacete nos pusieron otros coches que
estaban nevados. Por fin, ya al llegar a Tarragona, se me alegró el corazón porque ya
era distinto el clima. Llegué por la mañana a Barcelona, en aquellos trenes que eran de
carbón, todo sucio después de no sé si de dos días de viaje. (Luis Diego)
Yo llegué a Badalona andando y en tren. Montaba en los mercancías, colándome en los
vagones. (Pedro Fernández)

426

Vinimos con un cochecito de esos, que allí se llaman de punto, un coche punto, como
un taxi. Y volcó, me sacaron a los niños por la ventana del coche y a mí me tuvieron
que apalancar para sacarme porque estaba embarazada. Llegamos a Barcelona sin
dinero, todo el día sin comer y nos tuvimos que meter en un bar que le decían La Papita
en la Barceloneta, hasta que vino a recogernos mi familia. Todo el día sin comer, peor
que en Motril. (Carmen Molina)
Vinimos con una furgoneta que no era autocar. En aquella época venían los coches con
más personal del que podían traer. Eran coches piratas y vinimos por lo menos siete u
ocho, traía a mis hijos y yo. Nos tiramos dos días y una noche para llegar aquí a
Barcelona. Me llevaron a La Balsa con mis hijos y allí me estaba esperando mi marido.
Pero cuando yo eché mano a un bolso que traía vi que me lo habían quitado. Venía
trastornada del viaje porque yo nunca había salido. (Concepción Castilla)
Vine en tren, con el miedo que cuando viniéramos a Barcelona nos llevaran a
“Misiones”, a Montjuïc, porque cuando tenían un tren los devolvían a su pueblo.
Cuando llegué me cogieron las maletas mis familiares y yo me fui detrás de ellos
despistando el tren de Badalona y salí por Badalona para que no me cogieran por
Misiones. En la maleta llevaba ropa de trabajo y un trajecillo y unas 200 o 300 pesetas.
Cuando yo llegué a la estación más inmediata de mi pueblo encontré allí a unos que los
habían devuelto de Barcelona de las Misiones. Todo el que venía aquí que no era
catalán lo llevaban a Misiones, en el castillo de Montjuïc y allí cuando estaban muchos
los devolvían a su pueblo con los trenes, los montaban en un tren y los mandaban.
Entonces yo venía con un primo mío y dijo: “mira lo que dicen estos, que los han
devuelto de las Misiones”. Y digo: “pues vamos para allá”. Y salió nuestra familia y nos
evitaron ir a Misiones. Me vine tres meses hasta que me hicieron una casa, cuatro
paredes con un tejado, eh!, para traerme a mi mujer que tuvo que venir en la plataforma
del tren con las dos niñas. Venía mi mujer con dos niñas y un guardia civil de servicio
en el tren la vio y le dijo: “señora, pase usted para delante, siéntese usted en mi asiento
con las dos niñas. (Pedro Rubio)
Vine porque en el pueblo no había mucho trabajo y entonces me decidí a venir aquí a
trabajar. La primera vez que vine lo hice en un autocar que iba lleno, venían
matrimonios con niños y solteras y antes de llegar a Valencia se averió. Estuvimos doce
horas, se nos terminó la comida, teníamos que comer hasta algarrobas. Luego arreglaron
el autocar y cuando íbamos más para adelante se volvió a averiar, tuvimos la mala
suerte de encontrarnos a un señor en el suelo y tuvimos que llamar a la policía y, cuando
llegamos, habían pasado tres días para hacer todo el camino. (Enriqueta Labrada)
El viaje fue en tren de madera con asientos de madera. Esos trenes que hoy vemos en la
películas y nos parece que no hayan existido nunca, pues sí, es verdad, han existido
porque en esos trenes yo he viajado, yo vine con uno de ellos para acá. Eran máquinas
de carbón, máquinas de gasoil y máquinas eléctricas. Desde Andalucía a Alcázar de San
Juan eran de gasoil y desde Valencia a Barcelona eran eléctricas, o sea, que cada vez
que cambiábamos de maquinaria se tiraba el tren más de media hora para cambiar de
máquina y los viajes se hacían larguísimos. El término medio desde Barcelona hasta
Vilches que ya era provincia de Jaén pues suponía sobre unas dieciséis horas. Los
sentimientos de dejar mi pueblo atrás pues eran sentimientos de pena por un lado,
sentimientos tristes porque dejaba a mis seres queridos, a mi madre, a mis hermanos,...
Pero por otro lado también tenía sentimientos de ilusión, me sentía muy ilusionado
porque pensaba que venía a un sitio donde había prosperidad y yo me podía establecer
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e iba a formar un hogar y al mismo tiempo ayudar a mi madre. Entonces por un lado
tenía sentimientos de tristeza pero por otro lado sentimientos de alegría. (Manuel Funes)
Yo vine en una DKV que se dedicaba un señor a hacer transportes lejos, sentada en una
silla pero, a veces, nos turnábamos en los asientos para no venir tan cansados. Pero
tardábamos muchísimas horas, unas 17 horas. (Mari Carmen Morales)
Vinimos en tren mi padre, Luis y yo. Gabriel vino con el camión que nos traía algo de
muebles. Luego vinieron los demás, vinieron en un coche de alquiler. Salimos un
viernes al medio día, nos bajamos del tren en Nules al otro día al medio día y luego por
la tarde cogimos otra vez el tren hasta el otro día por la mañana que llegamos aquí. Sí,
dos días. (Damiana Guerrero)
El viaje nos lo pagó el ayuntamiento, nos pusieron un autocar y nos lo pagó el
ayuntamiento. A lo primero sentías pues mucho porque añoras tu tierra, pero como tenía
aquí a todos mis hijos, ya los tenía más o menos colocados, pues bien. Como no tenía ni
padre ni madre tampoco echaba al pueblo mucho de menos. Y ahora me gusta ir al
pueblo pero estoy muy a gusto aquí en Badalona. Me gusta ir de verano pero para irme a
vivir allí no me iría. (Primitiva Colmena)
Los viajes en un principio, cuando vine a Badalona se hacían en tren. El coche
particular existía muy poco. Yo como no había empezado a trabajar y no tenía dinero,
también los primeros viajes los hice en tren. (Ramon Peña)
El camino para venir se nos hizo un poco duro a toda la familia, porque salimos de allí,
creo, a las ocho de la noche y llegábamos a Barcelona a las tres de la tarde. Encima los
asientos eran de madera, muy duro el viaje, muy duro. El sentimiento era de mucho
dolor porque era dejar mi pueblo, yo había estado allí toda la vida, allí viviendo. Irnos
se nos hizo a todos muy, muy duro, pero bueno las circunstancias del trabajo nos
hicieron irnos. No, no tuvimos menosprecios. ¿Cómo te iban a menospreciar si casi
todos los que llegábamos éramos inmigrantes? Imposible. (Manuel Bautista)
Me vine solo. Así que tuve la oportunidad de que venía una furgoneta para Barcelona,
venía completa, pero mira por donde el conductor dijo que uno más no importaba y
aquel mismo día me preparé el viaje y me vine de Extremadura a Barcelona sentado en
el motor de la furgoneta. Me parece que fueron veinte y tantas horas. Estaba completa
de pasajeros, lo que pasa es que el conductor dijo: “bueno, es igual, que se siente aquí y
ya está” . Y me senté en el motor con el conductor a un lado y el acompañante en el
otro y así estuve hasta llegar aquí. (Félix Rico)
Vinimos en un furgón. Nos vinimos con todos los muebles que nos podíamos traer y
vinimos, pues, ¿cuántas personas? Veníamos una hija y yo, una prima hermana con tres
hijos y mi suegro. Así que eran tres y dos cinco y el abuelo seis,... siete con la tía
Manuela. El viaje de Cáceres a Barcelona duró tres días. El furgón se pinchó a pocos
kilómetros de salir del pueblo, una noche de Reyes que había una helada que ni te
quiero contar. Estuvimos allí hasta que se hizo de día, menos mal que con un corte de
leña de encina hicimos una buena fogata donde quemamos todos los papeles que
traíamos. Desde allí a Talavera echamos 24 horas y como era el Día de Reyes que todos
los talleres estaban cerrados, pues tuvimos que estar allí hasta el otro día. (Matilde
Morgado)
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Recuerdo que mi padre alquiló un camión y metimos todos los muebles y todas las
macetas de los patios y todo y lo mandó para Barcelona. Nosotros cogimos el tren y
recuerdo que estuvimos 24 0 27 horas en tren, en aquellos trenes con asientos de
madera tan incómodos y pasar por cada estación y ver a la gente que vendía en la
estación y tal. Yo había subido poquísimo al tren, en el tren me parece que era la
primera vez que me montaba... Yo creo que venía contenta por un lado porque salía del
pueblo pero de alguna manera con pena porque dejaba allí toda mi vida y era bastante
consciente de que dejaba allí a mis amigos y a mi familia,.. esa pena sí que me la traía.
(Conchi Castellano)
Sí, vinimos todos a la vez. Bueno, mi padre fue primero a Barcelona a buscar vivienda,
vino una vez y no encontró. Luego volvió a venir al cabo de seis meses y entonces ya
encontró vivienda. Y entonces se vino primero mi hermano el mayor y dos primos más
y estuvieron hospedados en una casa y a los tres meses nos vinimos todos juntos.
Vinimos en tren, íbamos bien porque mi padre cogió una reserva y llevábamos un
departamento para todos, porque éramos muchos, veníamos once personas. El viaje fue
muy largo, saldríamos de allí que serían las cinco de la tarde y no llegamos aquí hasta el
otro día que serían las once o las doce de la noche a Barcelona. (Setefilla Calero)
Vinimos en unos autobuses que eran de aquellos piratas que eran prácticamente los que
mejor venían porque en tren tenías que hacer mucho trasbordo. Iba a Madrid y en
Madrid estaba un día entero y luego volver para acá. Aquellos autobuses eran los más
económicos y los que menos tardaban. (Bonifacio Pajares)
Vinimos en tren, un viaje muy largo que hicimos, nos tiramos mucho tiempo, yo no sé
cuánto tiempo era pero yo sé que pasamos mucho tiempo en aquel tren y encima un tren
que era muy viejo y olía muy mal. (Antònia Valverde)
Dos días, fueron dos días, yo pienso que sí. Yo recuerdo dos días y dos noches en el
tren. A las dos o tres horas llegamos a Córdoba y las lluvias habían roto las vías.
Entonces tuvimos que estar allá desde las tres o las cuatro hasta la noche entrada.
Entonces arreglaron las vías y volvimos a reemprender el viaje. Como el agua se había
llevado las piedras de la vía volvió a haber otro descarrilo del tren y tuvimos que estar
esperando hasta que las arreglaran. Y luego ya llegando a Barcelona, en un pueblo cerca
de Tortosa también se habían roto las vías y el tren tuvo que parar. Entonces nos
cogieron en autocares y nos llevaron a Tortosa y en Tortosa nos metieron en un tren de
aquellos de madera, con las puertas que no se cerraban bien, cada uno con una talega,
con la bolsa, con las maletas de cartón o de madera. Los ferroviarios con el farolito
diciendo “por aquí”, todo el mundo gritando o diciendo “niña, cógete, que no te
pierdas”, “niña, cógete por ahí”. Parecía una desbandada en medio del campo. Era muy
fuerte. Y entonces ya subimos en ese tren y llegamos a las 4 de la madrugada aquí a
Barcelona. La comida que traía mi madre era un poco de pan, morcilla y chorizo que
nos habían dado algunos vecinos para el viaje. Mi madre no tenía más que 25 pesetas en
ese momento. Sí Eran 2.000 pesetas, cuatro billetes, 500 pesetas cada uno. Le quedaban
25 pesetas. Yo no tenía chaqueta de manga larga, tenía una de manga corta que estaba
muy estropeadilla. Se la dejé a mi hermana más pequeña y entonces yo tenía frío.
Llegamos en unas condiciones realmente deprimentes. Y cuando llegamos a la estación
el tren había venido tan tarde que algunos paisanos que habían venido a esperarnos ya
se habían ido pero quedaban algunos. Yo siempre he dicho que llegamos a la estación
de Francia como los borregos en el borreguero y hago paralelismo con el momento
actual de otros emigrantes que vienen quizás con el mismo objetivo o con la misma
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necesidad que en aquellos momentos veníamos mi familia en un tren abarrotado de
gente. Con todas sus maletas, sus talegas, sus cajas de cartón atadas, la mitad veníamos
en los pasillos sentados en los paquetes porque no había asientos para todos. Ibas
entrando todo lo que llevabas hasta que pudieras y te apelotonabas. Yo la primera
noche que vine a Barcelona dormí en el barrio Sistrells y a la mañana ya me llevaron
con mi madre que se había quedado en Santa Coloma. (Salvadora Castaño)
Me parece que fueron catorce horas, catorce horas pero habían viajes que se tardaba un
poco más porque habían autocares piratas y para que la policía no los cogiera iban
haciendo trampas metiéndose por otros caminos, y entonces aquellas catorce horas se
podían convertir en dieciocho. Mis sentimientos eran de añoranza de mi familia porque
nunca me había separado de mi familia y, la verdad, es que como habíamos tenido muy
buena relación... pues sentía añoranza, echaba de menos a mis padres y a mis
hermanos. Pero después muy contenta porque mi abuela era como mi segunda madre, a
mi abuela la quería muchísimo y ella a mí también y ella me lo puso bastante bien, me
lo puso bastante fácil y enseguida encontré trabajo. (Manoli García)
Tenía yo tres años, dos o tres años, ¿cómo me voy a acordar del viaje?. Bien vine como
todo el mundo, digo yo, no sé, sería con el borreguero aquel que venía de Sevilla y
tardaba catorce horas en llegar de Sevilla a Barcelona. Imagínate tú lo que es ahora
catorce horas en tren, que puedes llegar a Estados Unidos ahora en catorce horas, no
leche, en catorce horas no, menos. Me imagino que sentirían pena por dejar la familia.
Pero por otro lado si allí estaban pasando hambre, no tenían ni para comer y llegan aquí
y pueden trabajar y tienen cuatro duros y por lo menos, comer, comen. (Manuel del
Castillo)
Sí, de Melilla me vine aquí a Barcelona en el año 58, me parece, o el 60. El viaje lo
hicimos en un tren de esos que venían desde Málaga hasta Barcelona que los asientos
eran de tablas, que iba cha, cha, cha,.. y le llamaban “el catalán” y nos tiramos desde las
once de la mañana hasta el otro día. Pero allí en el tren si uno llevaba una tortilla se la
daba al otro, nos repartíamos la comida como una familia. (María Varea)
Sí, mi madre me preparó las maletas y me llevaron a Sevilla y me dejaron en la
estación. Mi padre y mi madre llorando y yo cogí mis maletitas y me metí en el
Sevillano,... Con dieciocho años, yo siempre he tenido aspecto de muy jovencito, muy
crío. Entonces cogí mis maletitas y me tiré veinticuatro horas en el tren. Y en la estación
me esperaba mi tío que era el hermano de mi padre, que tiene cinco años más que yo. Y
cuando yo vi Barcelona, pues aquello era otro mundo. Me quedé en casa de mi tío en el
barrio de Sistrells. (Felipe Barrera)
Primer, però, va venir el meu marit tot sol i s’hi va estar uns sis o set mesos per mirar
de trobar feina. Però jo ja estava cansada d’estar sola esperant i llavors vaig deixar les
nenes amb la família i vaig venir a veure com estava tot. La meva mare no li feia gràcia
que vingués sola, ja que mai havia fet un viatge tan llarg, tota sola amb tren. Però vaig
fer el viatge que recordo molt llarg i ple de maletes. En arribar aquí vaig anar a viure
sota la plataforma del sant...amb el meu marit. ... Jo vaig decidir que, encara que seria
difícil, que més valia estar junts i vaig tornar a buscar les meves nenes i la meva sogra
que també van anar a parar sota el sant, excepte la nena gran que dormia amb la meva
cosina. (Florentina Miras *)
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3.- Textos sobre l’assentament a la nova societat
Al abandonar mi tierra sentí mucha pena. Cuando llegué aquí me sentí la persona más
desgraciada de encima de la tierra, Yo le mandaba a mi madre dinero para que fuera
comiendo, lloraba mucho pero pensaba que mientras yo trabajara mi madre podría
comer. Me levantaba a las cinco de la mañana y me acostaba a las doce de la noche.
(Inés Nogales).
La primera noche que vine pues la pasé en casa de mis tíos, dormía en una habitación
con un primo mío que es diez años más joven que yo y, bueno, pues aquella noche me
costó mucho dormirme porque extrañaba la cama, extrañaba el entorno familiar, me
acordaba de mis hermanos y me acordaba de mi hogar anterior. Mi integración a la
ciudad yo diría que fue muy bien, me integré bastante bien por la sencilla razón de que
siempre me ha gustado aprender de los demás y interesarme por la cultura de los demás,
respetar para ser respetado, y no tuve nunca ningún problema de integración. Yo me
siento ante todo español, por supuesto que me siento también muy catalán por la
sencilla razón de que yo emigré aquí y lo que soy, eso sí, gracias a mi esfuerzo, me lo ha
dado Cataluña y Cataluña me ha servido a mí, por tanto estoy completamente integrado,
estoy muy contento de estar aquí y me siento catalán. (Manuel Funes)
Yo recuerdo venir destrozada de tantas horas de tren, pues no me había subido nunca en
un tren y sobre todo tantas horas, el disgusto quieras que no de dejar todo lo que dejabas
atrás y llegar y subir la cuesta andando, con mi padre y mi hermana, o sea mi padre en
medio de las dos, diciéndonos: “mira que bonita, mira la vista, mira el mar...” y ver
aquel suburbio de chabolas y tal,... lo recuerdo con mucha angustia ese primer día. Yo
me asfixiaba un poco allá en el pueblo, sin embargo te puedo decir con exactitud por
qué los primeros años los pasé fatal, porque coincidió con la enfermedad de mi padre,
pocos recursos económicos y un trabajo muy desagradable, no sé. Yo creo que la gente
que veníamos aquí, la inmensa mayoría, no tenía posibilidad de integración porque
íbamos a los grandes núcleos donde vivían todos los inmigrantes con unas condiciones
pésimas, pésimas y la gente ni siquiera oía hablar en catalán. Entrábamos en los trabajos
y nos ponían en los peores trabajos porque la gente que venía de por allí, venía de
trabajar duro del campo, de servir, todo eso no hacía posible la integración de la gente y
la gente mientras menos se integraba más se atrincheraba. Es como segregar, en vez de
integrarte a la nueva sociedad aquello respondía más a formar núcleos de guetos.
Cogiendo el hilo de lo que son las peñas y todos esos centros recreativos regionales, yo
lo interpreto, dime si es correcto o no, como una manera de automarginarse (...) El
tema de los cambios de horarios, los cambios de costumbres, por ejemplo en Andalucía
la gente vive en la calle y aquí veníamos de trabajar y entre lo cansadas que veníamos,
el no tener amigos y el que tenías que madrugar al día siguiente, es un cambio muy
grande, eh?, en negativo. De todas formas pues no sé yo... me habitué bastante pronto y
la verdad es que a mi pueblo no me volvería a vivir jamás y eso que cuando bajo de
Despeñaperros para abajo todavía se me ponen los pelos de punta (...) Yo fui una
persona que corriendo hice amigos y que me integré bastante pronto, gracias a mi
actividad sindical, eso es así, o sea, siempre digo que la actividad sindical me ha dado
problemas, cómo no?, como a todo el mundo, pero me ha dado muchísima satisfacción
o satisfacciones y mucho enriquecimiento personal. (Conchi Castellano)
Tendría 25 años. Aterrizo en una pensión de Barcelona. Se me había acabado el dinero
y el único que me quedaba era para comprarme un despertador porque me había salido
un trabajo y empezaba a trabajar a las 6 de la mañana en la fábrica Gallitán Ibérica. Era
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una filial de SEAT, estaba en la zona Franca, espalda por espalda de la SEAT y bueno,
en tres días me comí tres bocadillos porque no me llegaba el dinero. Allí se pagaba por
semanas entonces. Cuando cobré la primera semana empecé a comer y a buscarme otro
tipo de pensión porque aquella era un poquito cara y me busqué una en la calle
Princesa. En Gallitán ya empecé a tomar mis primeros contactos con Comisiones.
(Lluïsa Longas)
Los primeros años fueron muy duros, muy duros. Yo no sé si debo decirlo pero yo pasé
más hambre los primeros años en Badalona que en mi pueblo. Bastante más porque era
muy difícil trabajar y vivir porque tenía 18 años. Yo me vine de mi pueblo con un traje
muy barato que me compré especialmente para ir a Badalona, muy barato. Y con aquel
traje me pasé dos años en Badalona. Y era la única ropa que tenía para salir. Un
pantalón, una chaqueta y un par de camisas. Con 18 años ganaba 360 pelas a la semana
o algo así y tenía que pagarme la “mestressa”, la comida, la ropa y en algunas
ocasiones, aunque pocas, yo mandaba 3.000 pesetas a casa. Fueron años muy duros (...)
No tengo un recuerdo especialmente difícil, quizá porque llegué en un momento en
que la filosofía de la integración tal como se plantea hoy no existía. Porque veníamos
aquí hablando castellano, como todo el mundo... Recuerdo haber tenido una pequeña
pelea. Un chico catalán más o menos de mi edad me dijo una cosa que yo consideré un
insulto y le tiré un martillo en la cadera. Yo creo que fue un acto de un mal momento
del día porque estábamos discutiendo y se le ocurrió decir “xarnego” con malas maneras
y yo le tiré un martillo y tuve la desgracia de que el empresario nos pusiera cuatro días
de suspensión para cada uno. Yo no tenía porqué enfadarme porque yo soy realmente
xarnego, lo que quiere decir la palabra xarnego. Yo soy realmente xarnego, una madre
portuguesa y un padre español... no puede haber más xarnego que eso (...) Yo creo que
estoy contento de haber estado en Badalona, me parece que es una ciudad
interesantísima, me dio la oportunidad por primera vez en mi vida a los 18 años de
conocer el mar y me bañé en un mes de noviembre exclusivamente para experimentar
qué era estar, con unas olas grandes..., para experimentar qué era bañar-se en el mar y
me causó una gran impresión. Estoy muy contento, conocía a mi mujer y formé mi
familia y estoy muy contento de ser ciudadano de Badalona. (Cipriano López)
Claro nosotros no habíamos salido del pueblo, yo no había viajado nada más que en
burro de un pueblo a otro que había a unos 24 kilómetros de distancia. Cuando
decidimos venir aquí nos parecía que nos íbamos al fin del mundo, Cataluña. Llorando
en la estación y la gente decía que no estaba tan lejos Cataluña. Y no decíamos
Cataluña, decíamos Barcelona, porque Cataluña era otro concepto que no se nos había
explicado. Y cuando llegamos aquí al día siguiente, bueno, estábamos todos nuestros
amigos y primos del pueblo, emigrantes, y éramos todavía con el habla en andaluz.
Decidimos ir a buscar trabajo como empleadas de hogar, como no teníamos vivienda ni
recursos para alquilar ninguna, pensamos en ir a servir y quedarnos a dormir en las
viviendas donde nos acogieran. Empezamos en el centro de Barcelona. Cuando yo
empecé a picar puerta por puerta y les decía si les hacía falta una chica para servir, nos
salían algunas personas hablando en catalán. Es que yo no me imaginaba que aquí se
hablaba otra lengua ni había otra cultura ni otro estilo. Me quedaba alucinada como
diciendo: “¿dónde he ido a parar?, ¿dónde estoy?” Me hizo mucha gracia porque era
como decir: “pues que importante que he ido a un país tan lejos y tan extranjero”. Y
empezamos a preguntar y me decían: “bueno pues aquí había un cartelito de que hacía
falta una chica”, o “fulana el otro día me pidió”. Total que mi madre iba con las tres
hijas de puerta en puerta (...) La señora Valiarda, que eran muy catalanes y eran
pescadores nativos de aquí de Badalona, me acogieron en su casa para servir. Y bueno
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aquí fueron mis primeros pinitos en Cataluña (...) Mi madre y una hermana se colocaron
en la Cross, mi otra hermana se colocó en la calle San Miguel con otra familia. No
teníamos vivienda para reunirnos. (Salvadora Castaño)
Yo no me sentí discriminado en aquella época porque todo el barrio era prácticamente
de emigrantes, como prácticamente igual que en la fábrica donde trabajaba. Yo no me
sentí discriminado en ningún momento. (Félix Rico)
La gente de aquí me acogió como si fuera uno más y además no tuve ningún problema
para encontrar trabajo. Donde yo trabajaba me ayudaron mucho en mi incorporación, no
tuve problemas con la lengua, porque la gente de aquí al ver que yo era andaluz me
hablaban en castellano y no me decían nada. Me siento de Badalona, llevo más tiempo
aquí que donde nací. Yo casi me siento catalán ya que todos mis hijos han nacido aquí
y por lo tanto yo también me siento catalán. Las raíces me tiran un poco, porque es
donde nací, pero casi no me acuerdo. (Diego Amor)
Me costó adaptarme un poco porque me hablaban en catalán y yo no entendía y me
tenían que hablar en castellano. Yo vine del pueblo y no entendía una patata, parecía
que estuviera hablando con franceses. Pero a mí, mis compañeros, me hablaban en
castellano, no tengo queja de ellos. Ahora entiendo más el catalán pero no me tiro a
hablarlo, casi me da vergüenza. Entiendo algo pero algunas palabras se me van. (Pedro
Rubio)
Bueno yo esperaba encontrar una ciudad abierta, que ya sabía que Barcelona lo era, una
ciudad que ofrecía oportunidades a la clase trabajadora, un mundo más libre que ya lo
era en aquellos tiempos. Barcelona siempre se ha distinguido por la lucha a favor de la
clase obrera, ya no era el caciquismo que había dejado allí. Esta era la gran diferencia
entre el campo y la ciudad porque aquí, aunque mandasen las derechas o manden las
derechas, la derecha catalana no es la derecha andaluza que explota a la gente. La
derecha catalana es trabajadora, es abierta, es activa y allí no, allí el dinero va a Madrid
y la gente trabajadora está en la miseria. Aquí había más facilidad, más industria, más
trabajo. Siempre ha sido más democrática Cataluña y lo es todavía que Castilla y que
otros puntos de España (...) A mí me ha entendido todo el mundo y he trabajado en un
sitio oficial que era el ayuntamiento de Barcelona, he trabajado en los servicios
municipales de Barcelona y nadie se ha metido conmigo. Es un modelo, como acabo de
decir de convivencia, incluso he ido a Gerona y he hecho viajes por ahí, ha habido
personas mayores que les ha costado hablar castellano, pero no he tenido problemas, yo
no he tenido problemas ( ...) La gente de Barcelona, de Catalunya, fue acogedora, no
nos marginó, se marginaba el que quería, porque no quería unirse a las normas. Hay que
coger las costumbres, porque, claro, vas a una región, a un pueblo, a un país o donde
quiera que sea y tienes que coger las costumbres. Hay que atenerse y los que no se han
atenido a eso son los que se han sentido marginados. Yo no me he sentido marginado
nunca. (Luis Diego)
Problemas ninguno porque nos adaptamos sencillamente muy bien. No hemos tenido
nunca problemas de lengua porque yo creo que eso es más pereza que otra cosa. La
diferencia con el lugar de origen era abismal, era grandiosa. En el lugar de origen uno
se acostumbra a las cosas, a la forma de ser de la gente, a la forma de vivir, a los
paisajes, a la gente y luego vas a un sitio nuevo y todo es extraño, complicado, no
conoces las calles ni la gente. Claro que te cuesta un poquito adaptarte, pero con el
tiempo todo se pasa (...) Cuando una persona se va a otro sitio no es por capricho, ni por
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viajar, ni de vacaciones. El que viene a una capital de inmigrado o a una nación viene
porque aquella persona no se conforma con lo que tiene y entonces necesita prosperar.
Es decir, todas las grandes naciones, como los Estados Unidos, las hicieron los
inmigrantes, porque el inmigrante lleva el espíritu de superación, de creación y de
aspirar al máximo en esta vida. Así considero yo a los inmigrantes de todos los pueblos
y de todas las naciones. (Francisco Silva)
Jo no vaig tenir por pel fet que els pares de la meva promesa fossin catalans i jo fos
d’origen andalús. No, perquè els meus sogres eren dos persones d’arrel catalana total.
Bueno la sort que jo vaig tenir és que ens coneixíem molt i parlava català amb ells. Jo,
ja amb Pilar, vaig començar a parlar català, perquè ja l’havia après als 14 anys allà on
treballava a partir d’un repte que em va posar un dels treballadors. En sis mesos vaig
aprendre a parlar-lo i, a partir de llavors, va ser quan jo em vaig sentir més integrat a
dins de Catalunya. Amb els meus sogres, ja dic, eren una parella que no vaig tenir cap
problema, al contrari, em van estimar molt els dos i amb el meu sogre hi havia una
“entente” entre ell i jo que va arribar a ser més forta que amb el meu propi pare (...) Tots
els meus fills es van educar en els costums de la terra on estaven, en els costums
catalans. A casa es parlava el castellà perquè vivíem amb la meva mare i ella parlava el
castellà. Clar, elles parlaven en castellà menys Pilar i jo que sempre parlàvem català,
però l’educació que rebien i tot era de Catalunya. Jo mai els havia inculcat la meva
d’això d’Andalusia encara que els hi parlava de la meva terra com és natural. (Manel
González)
Yo me sentí normal y corriente. Algunas de las chicas con las que salía eran catalanas y
hasta incluso a algunas les gustaba. Yo no me sentí nunca despreciado de las personas
de aquí de Badalona, tanto por los catalanes como por los castellanos que habían
venido porque yo tenía relaciones con unos y con otros y no me sentí despreciado por
ninguno. A mí nadie me dijo: “oye charnego, a ver si te vas a tu pueblo”, eso nadie me
lo dijo. El único problema que había era cuando me eché novia porque ella venía de un
pueblo cerquita de aquí de Badalona y allí todo se hablaba catalán y ella no sabía hablar
castellano y yo no sabía hablar catalán, pero bueno, se ve que nos gustamos y con la
mirada de los ojos nos entendíamos. Al final nos casamos. Me siento ciudadano de
Badalona y de Cataluña, no me gusta que hablen mal de Badalona. (José Cervera)
Al dejar el pueblo tuve sentimientos de pena, como todo el mundo cuando se va del sitio
donde se ha criado. Cuando llegué fue como cuando llega un novato a algún lugar, no
conoces a nadie, te encuentras un poco aislado. Pero no tuve ganas de volver porque con
el sistema de vida del pueblo no había para comer, tenía que estar donde podía comer.
Tuve suerte porque con todo el mundo me llevaba bien. Al principio intenté aprender el
catalán pero se reían de mí y lo dejé y no quise aprenderlo más. (Santiago Torrijos).
Me vine a servir, pero me costó mucho de integrarme aquí, no porque no quisiese la
integración sino porque me acordaba mucho del pueblo y hasta que me acostumbré me
costó mucho. Luego, después, ya me fue más fácil. (Ana María Jáimez)
Yo en el momento de abandonar la tierra de origen no me daba cuenta, o sea, me hacía
ilusión de irme, pero luego enseguida me arrepentí cuando ya estaba aquí, mi gran
ilusión era volver allí, a mi pueblo y verlo. Cuando yo llegué aquí a Barcelona era igual
de pobre pero era diferente porque allí lo poco que tenías, que era pobre y humilde, era
tuyo. En cambio éste era un sitio extraño. No obstante no tuve problemas porque en el
sitio donde yo vivía había mucho emigrante. Me siento de Badalona y de Cataluña pero
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mi pueblo y mi tierra tira mucho. Me gusta Andalucía y todo lo que esté relacionado
con mi tierra pero no me gustaría ir a vivir allí. (Antonia Sánchez)
Vine acompañada y en tren. En aquella época los trenes tardaban mucho porque nos
tiramos dos días y una noche y era muy duro. Yo, cuando venía para acá primero venía
con mucha alegría pero luego cuando llegué aquí, la verdad, es que se me hacía todo
cuesta para arriba porque venir de un sitio tan tranquilo y un pueblo tan pequeño, venir
en aquella época a un sitio tan inmenso y tan grande, pues a mí se me hacía todo cuesta
arriba. Y lo pasé muy mal, muy mal. Estuve mucho tiempo con una ansia que me quería
ir para allá y lo encontraba a faltar muchísimo. Por la noche no paraba de pensar “que
me voy, que me voy”. Y siempre eran consejos: “no te vayas que verás luego cómo te
vas a arrepentir”. Y bueno, poco a poco, me fui adaptando, costándome muchísimo,
muchísimo. Y después sí, la verdad, al cabo de muchos años me alegré. Pero al
principio, verdad, fue fatal. (Ginés de Haro)
Me costó mucho integrarme, mucho. Yo me acuerdo que lloraba, que me quería volver,
le decía que me quería ir al pueblo otra vez con mi abuela y le decía a mi tía que nos
fuésemos, que nos fuésemos, que no quería estar aquí. (Francisca Montiel)
Me siento ciudadana de los dos, bueno soy de aquí, aquí me encuentro bien, pero yo soy
andaluza, soy de Granada, eso también. Nunca he tenido problemas con el idioma,
siempre me iba sonando, me sonaba y lo iba escuchando y aprendía bastante, me ponía
siempre la tele también, la TV3. Y luego cuando empezó mi hija a ir al colegio, como
tuvimos que escoger idioma, cogimos el catalán por eso, porque si tenía algún problema
de castellano se lo podíamos decir nosotros, de catalán sabíamos menos. Fui a hacer un
curso de catalán, entonces había el “Digui, Digui” y estuve yendo un año. Y no lo hablo
porque no me atrevo a hablarlo porque me da como vergüenza pero lo entiendo todo
perfectamente y lo leo, no tengo ningún problema. (Josefa Montoya)
En el barrio de La Salud el proceso de adaptación sí que fue fluido porque toda la gente
era muy similar, entonces no existía mucha diferencia. Incluso creo que las personas de
aquella zona que eran de aquí fueron bastante tolerantes con las personas que llegaban.
Yo tengo muy buenos recuerdos de la gente catalana que vivían allí que fueron muy
tolerantes y respetables con la gente que vino de fuera. (María Reyes Solaz)
Yo desde que vine de mi tierra aquí bendigo Cataluña, la bendigo porque aquí se acabó
el hambre, porque aquí te pagaban bien y hambre no se pasaba. En el pueblo tampoco
pasaba porque estaba sirviendo. Cuando me vine aquí me salió mi marido, me casé y...
estupendamente. Él se colocó aquí en una empresa y yo hacía faenas. Yo estoy muy
contenta, muy contenta con Badalona y con Barcelona y todo lo que sea Cataluña. Ya te
digo que me salí de mi tierra y me vine aquí y se me acabó el hambre, no puedo decir
otra cosa más que esa. Estoy muy contenta con Badalona para que lo sepa quien lo
tenga que saber, gente buena y vivo en una calle con gente muy buena, tengo unas
vecinas fabulosas. He estado haciendo faenas en Badalona muchos años y he estado
muy a gusto. (Luz Guirau)
La escuela Llibertat fue la primera escuela pública de Badalona que hizo enseñanza
catalana. Vivo en un barrio en el que prácticamente toda la gente es castellanohablante
pero si tú hablas en catalán ellos te contestan en catalán. Yo tampoco me sentí
discriminada por parte de los catalanes, no, al contrario. Yo siempre digo que me he
sentido muy bien acogida y que si algún día me tengo que ir de casa, de Badalona,
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emigraría seguramente a otro lugar de Cataluña. (Albarina Fernández)
Quan vens d’un altre lloc sempre estàs pensant en allà. Vas pel carrer i tothom
s’assembla a la gent que has deixat en un altre lloc. Costa ubicar-se, costa de fer noves
amistats, no sé, mica en mica, si no et tanques vas obrint camins. Però costa al
començament, tens nostàlgia de l’últim lloc on has estat perquè fer amics, fer companys,
fer amistat, això és difícil, no?. Sí, jo em vaig sentir totalment acollit a Badalona, des
del primer moment vaig ser com un més. Jo maig em vaig sentir rebutjat ni per l’idioma
ni per res. També és veritat que jo vaig intentar adaptar-me i normalitzar la situació. No
vaig tenir mai sensació de rebuig, tot al contrari. Era un barri on el 90% era gent
immigrant però hi havia una zona en que sí eren més catalans, però, bueno, tampoc eren
d’una classe social molt alta sinó que eren treballadors, sempre havia una convivència...,
no hi havia gran rebuig. Hi havia més rebuig per la part dels gitanos que havien vingut
allà una mica imposats, i aquí sí que hi havia una mica de rebuig. (Joan Jesús Guerrero)
Cuando vinimos a Cataluña resulta que empezaron a emigrar todos los paisanos
nuestros, los de nuestro pueblo. Recuerdo que no teníamos para comer ni teníamos
cama, sólo una donde dormíamos los siete, era una cama grande y otra para mis
padres. Me acuerdo que cuando venían los paisanos -cada mes venia un grupo- pues nos
acostaban en una manta en el suelo y entonces esta cama era para los paisanos que
venían y la cama de mis padres también. No había para comer pero mi madre iba a la
tienda donde le daban fiado y cuando ella ya cobraba la semana, pagaba. Entonces ella
iba, compraba, hacía la comida y se ponía un plato grande y allí comíamos todos,
comíamos los niños y las personas estas que venían del pueblo, comíamos todos. Era
plato único, se hacía de judías, garbanzos, sopas de pan, pero no de gallina, sino sopa de
tomate o de ajo que era un sofrito de aceite con ajo, cebolla y tomate y se ponía pan
rebanado y hacíamos las migas también. Entonces estas personas estaban un mes. Esto
ocurrió durante muchos años, les daban de comer y alojamiento hasta que ellos se
buscaban su trabajo, su casa y se iban. Recuerdo eso con una alegría y una felicidad
inmensa. Nos lo hacían vivir así, con felicidad y nos sentíamos felices y muy alegres de
que esas personas se pudieran establecer. (Paquita Morillo)
4.- Textos sobre cultura i identitat
Cuando yo era pequeño me preguntaba de dónde era, yo decía que era catalán pero que
mis padres eran andaluces. Y siempre decía esa coletilla. Y tomé conciencia de que era
catalán cuando fui al pueblo. Cuando fui al pueblo por primera vez mis primos me
llamaron “el catalán” sin saber yo hablar catalán. Entonces me di cuenta de que yo, para
ellos, no era andaluz Y me di cuenta que era catalán cuando fui al pueblo. Cuando
llegué a Badalona había mucha polémica sobre el tema del catalanismo y yo vi que era
un auténtico y legítimo catalán porque mis hijos y yo habíamos nacido en Cataluña,
aunque cuando cante, cante por solares o por bulerías... Pero yo soy de aquí porque he
nacido aquí y aquí está mi vida. Y a partir de ahí yo me elaboré una teoría para sentirme
catalán como el que más. Mis hijos fueron a la escuela y, como yo no sé hablar catalán,
quería que mis hijos fueran a una escuela catalana. Y yo también fui a clases de catalán
por la noche y a partir de los treinta años ya empecé a hablar catalán. A veces cuesta
desde un punto de vista obrero ver a los catalanes como oprimidos porque normalmente
estaban en capas superiores. Pero me vinculo al catalanismo en la medida en que tomo
conciencia de que Cataluña es una tierra oprimida. Y tomé conciencia de que había una
persecución cultural ya que en la escuela no me enseñaron el catalán. Y me fui
identificando con un movimiento que también es de liberación y el PSUC hizo mucho
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en este aspecto. Podríamos pensar que los inmigrantes somos gente sin nacionalidad o
desarraigadas. Y en aquella época había algunos, por ponerte un ejemplo, que se hacían
del Madrid y yo eso nunca lo he entendido del todo. Y entonces había dos grupos. El
que se siente y el que es anti-. Y unos se sienten partidarios de una causa porque han
enlazado con el partido obrero. Pero, como decía Raimon, quine pierde sus orígenes,
pierde su identidad. Pues bien hay gente que la pierde y, por no querer adaptarse, se alía
con los poderosos. Y hay otros que lo hacemos por otra vía, sin renunciar a nuestros
orígenes ni a nuestra condición de clase. Y hay otros que van a la contra y no han sabido
ver el camino y llevan cuarenta años aquí y les preguntas de dónde son y te dicen que
del pueblo. Yo creo que hay una parte que buscaron caminos y los encontraron y hay
gente que no y dice: “bueno, como que no puedo ser catalán...”, pues a la contra, esos
son los que no quieren aprender el catalán. Eso es residual (...) Quizás en la vida
cotidiana te podrías encontrar con algún catalán que te dijera “charnego” pero a nivel
global el catalanismo estaba perseguido. Hoy, en cambio, no, el catalán es una
obligación. Y está pasando una cosa curiosa a la que cabría poner un poco de atención
y es que el catalán será la lengua oficial pero la lengua de comunicación en algunos
sectores puede ser otra. Y yo creo que ahí la izquierda tiene que volver a jugar un papel
muy importante: hacer que el catalán sea una cosa querida, no impuesta y en el
momento en que la sientas como parte de ti, sin tener que excluir otras cosas, habremos
ganado la batalla (...) Sí, porque aquí hay que decir que CCOO jugó un papel muy
importante. Éramos gente obrera que aún sin saber hablar catalán nos manifestamos en
contra de la opresión que sufría, cuando poca gente del centro lo hacía. Y CCOO se ha
sentido un sindicato nacional catalán. Yo creo que tanto el PSUC como CCOO han
jugado un papel muy importante porque han sensibilizado a la clase obrera sobre los
derechos nacionales de Cataluña. Y en el once de septiembre ahí estamos, al pié del
cañón. Cuando me fui a santa Coloma me junté con las juventudes de CCOO y fuimos a
una manifestación el 11 de septiembre. Fue la primera vez que vine a Badalona. Y
recuerdo que cuando íbamos en el autobús para la manifestación, no sabíamos cómo
decir en catalán el slogan reivindicativo. Y todos los chavales preguntaban cómo se
decía en catalán “llibertat, amnistia i estatut d’autonomia” Y todos los que venían eran
andaluces, gente joven. Y esto tendría que salir en la historia de Cataluña. O sea, los que
fuimos el 11 de septiembre por la calle del Mar, que estaba abarrotada de gente, éramos
de Santa Coloma, en el año 72. Y llevábamos en una mano la bandera catalana y en la
otra la bandera roja y con el palo de unas cajas hice las dos banderas. Y la gente de
Badalona nos miraba sorprendidos porque ellos no salieron y se quedaron comprando.
Y fuimos todos a bajo y, una vez abajo, dispersión, porque las manifestaciones duraban
cinco minutos. Éramos unas doscientas personas y en esa manifestación me fijé en un
hombre que me cayó muy bien, Juan Gómez Alba, que era de CCOO y ahora es un gran
amigo mío. (José Antonio Canillas)
Sí, l’entenia perfectament perquè a casa meva parlàvem totes les llengües, perquè
acollíem a tothom. Els meus pares parlaven català i venien gent d’Andalusia, de
Castella,... Jo em vaig educar en un ambient obert que parlàvem el dos idiomes (...)
Potser ara tindria més avantatges però no m’importa perquè m’identifico plenament
amb el país, em sento totalment catalana i espanyola, perquè les meves arrels són
murcianes i aragoneses i em sento molt humanista. (Maria del Pilar Campo)
Només recordaven... sempre estaven parlant del “pueblo”, d’allà del “pueblo”, de que
havien deixat “el pueblo”, de que se n’anaven de vacances al ”pueblo”, del menjar del
“pueblo”... i l’únic que passava era que seguien sempre amb “lo” seu i amb els seus
costums (...) Tothom aquí era immigrant, hi havia quatre o cinc catalans, tothom era de
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fora: extremenys, andalusos... En aquest taller, i ara mateix igual, hi ha tres o quatre, la
majoria són de fora. I la majoria no s’han integrat, els hi dius alguna cosa en català i et
diuen que no t’entenen i portes trenta anys amb ells... ( Joan Perich)
El ámbito en que me he movido siempre ha sido castellano-parlante, siempre, ni el
trabajo, ni aquí que estuve en la escuela por la noche sacándome el graduado escolar...
pero nunca tuve ningún problema, me he sentido siempre muy a gusto. Yo me he
sentido siempre muy a gusto en Cataluña y no añoraba el pueblo. De hecho fui en el
setenta y cinco, la primera vez que volvía después de nueve años, y ahora llevo
veintiséis años que no he vuelto. Me causó cierta añoranza pero no excesivamente. Yo
ya estaba muy integrado aquí en Barcelona, con grandes amistades, buenos amigos.
Pero ninguno era catalán y quizás eso fue lo que más me dificultó a la hora de
desenvolverme con el tema de la lengua, porque la entiendo pero me cuesta un montón
hablarla. La entiendo, lo único que hablarla... reconozco que no he hecho grandes
esfuerzos. Me siento integrado pero no con la lengua, pero es igual. Me siento
integrado como ciudadano de Cataluña y de hecho he participado en todos los
movimientos y manifestaciones que reivindicaban la autonomía de Cataluña. Siempre.
Y por lo tanto en la primera gran manifestación que hubo reclamando la autonomía, ahí
estaba yo. (Felipe Barrera)
Sobre el integrarme o no en aquellos primeros años yo no recuerdo tener ningún
problema. Yo me relacionaba con gente catalanoparlante, pero lo que sí es verdad que lo
que más se usaba era el castellano. Lo del catalán lo tuve claro desde el primer
momento. La prueba es de que a mi hijo si lo llevé a esta guardería de la calle Fluvià era
porque yo me informé de que aquí la enseñanza era en catalán. Si a continuación fue a
la escuela Gitanjali era porque la enseñanza era en catalán. Por lo tanto, lo del catalán
desde el primer momento lo hemos tenido claro en casa. Yo como maestro era uno de
los pocos que en su momento aceptaba que viniese el Mestre de Català que pagaba el
ayuntamiento para que impartiese una hora de catalán en mi clase, ¿no?. Yo recuerdo
que todos los chavales de octavo se aprendían “La estaca”, la canción de Lluís Llach.
En cuanto a la integración... Muy pronto vienen los problemas aquellos del barrio de
Llefià, pues claro, eso hace que te identifiques con la ciudad. Tú la mayoría de las veces
participas directamente en la consecución de esa cosa, pues eso hace que efectivamente
tú vayas echando raíces, que te vayas identificando cada vez más con la ciudad y, por
tanto, te integres mejor. Porque yo recuerdo que , cuando atravesaba el puente del río
Besós, sentía algo. Llego a mi ciudad, ¿no?. Notaba..., es como cuando voy a mi pueblo,
cuando iba a Murcia y llegaba a un determinado lugar notaba algo, pues igual me
ocurría con Badalona. Yo cuando atravesaba el río Besós ya todo me era muy familiar.
Últimamente no tengo esa sensación. Para mí Badalona es mi vida. Es que yo vine aquí
a los diecinueve años y no me he ido desde entonces. Lo que ocurre es que Badalona es
por pura circunstancia, podría haber sido otra ciudad. (Pedro Jesús)
Bé, nacionalista no ho he sigut mai. Quant a la llengua, quan vaig començar als dotze
anys era encara molt ignorant de la llengua. Sabia que existia perquè sentia parlar a la
gent al carrer i em trobava òbviament molt atret i molt interessat per allò. Però vaig
començar a treballar a una botiga de petroli, de carbó, de gas i d’electrodomèstics.
L’amo era Francesc Pascual Tolosa i em va acollir molt bé i el vaig estimar sempre
molt. Era també immigrant però de Martorell, o sigui, era immigrant intern, català I era
un gran demòcrata. I sempre em parava en català, sempre. Des del primer dia m’havia
parlat en català. Ell i la seva dona, la Carmeta, que treballava tant o més que ell a la
botiga. I la seva filla també. Des del primer dia jo contestava en castellà perquè no sabia
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parlar en cap altra llengua. Però l’acolliment va ser, diguéssim, tan carinyós, tan afectiu,
que molt aviat vaig començar a contestar en català. I encara me’n recordo de la primera
paraula que vaig dir, que va ser “una festa major”. Estava a l’obrador i no sé què feia
amb el martell: “Carmeta, que el martell...”. “Hòstia, el Cisco ha dit una paraula en
català”. Clar, això amb dotze anys em va impactar molt. De sempre a ells els vaig
considerar com a membres de la meva família, com molt propers, com uns altres pares.
En el barri del Progrés molts catalanoparlants eren de les primeres-segones onades
d’immigrants a Badalona, eren murcians de Lorca, de Vélez Rubio, Vélez Blanco,...
però els d’una generació abans ja parlaven català. Alguns eren immigrants com
nosaltres però la minoria. Era al contrari que al barri de La Salut. Al barri de La Salut
no havia sentit mai parlar en català en els sis mesos que hi vam viure... Bé, vaig
treballar a molts tallers de Badalona on tant empresaris com treballadors eren
catalanoparlants i sempre em vaig sentir amb ells molt ben acollit parlant català, el que
sabia parlar I vaig entrar en contacte amb una classe obrera autòctona provinent de la nit
del franquisme, fins i tot alguns potser havien viscut la guerra. I em vaig sentir molt ben
acollit. Tot això em va fer agafar una estima i un interès per... Un cop entro a la
militància entro a defensar no opcions nacionalistes, sinó la típica posició marxista del
dret d’autodeterminació, del dret dels pobles a decidir lliurement. No estàvem per la
independència, mai he sigut independentista, estàvem sempre pel dret a
l’autodeterminació que no vol dir independència sinó que amb un referèndum
lliurement cada poble decideixi quin és el lligam que vol mantenir amb l’Estat: si vol
ser federal, si vol confederal, si vol autonòmic, si vol independència,... Però que es
decideixi en unes eleccions lliures. L’11 de setembre per nosaltres era també un dia de
campanya brutal, bestial, d’octavetes a milers. Bé, doncs, d’alguna manera la
incorporació al català i a l’idioma i al sentiment de defensa d’un país, d’un territori,
doncs ho vaig assumir d’aquesta manera. No era l’únic. Els companys de CCOO, la
immensa majoria immigrants com jo, sempre havien defensat posicions favorables al fet
nacional. Des de l’Assemblea Comarcal de CCOO, des de la CONC i des de les CCOO
en general, sempre havíem defensat el dret d’autodeterminació (....) però no només sentí
el tema català sinó també el tema badaloní. Vaig entrar als 12 anys al Cor de Marina, al
Grup d’espeleologia del Cor de Marina que s’havia fundat l’any 56-57. I tots eren
treballadors catalans. I allà vaig entrar també una mica a estimar la història de
Badalona, la història dels joves, que ja no eren tan joves, i que ens explicaven la
Badalona de la seva època... I per una banda els llocs de treball i per altra l’afecció a les
coves , a l’espeleologia, em van fer entrar en un món català més aviat obrer i popular
que encara mantinc. Vaig entrar a aquest sector, no a cap altre sector de la burgesia
il·lustrada Barcelona que segons li interessa és espanyolista o catalanista segons els vots
(...) Fèiem unes pintades d’aquelles bestials que posava “autodeterminació”. Bueno era
una mica un reconeixement, no sé si interessat o no, de que la qüestió nacional no era
una cosa estrictament sentida per la burgesia sinó que els treballadors i la classe obrera
catalana i fonamentalment nosaltres, immigrants, doncs havíem assumit plenament i que
teníem clar que per avançar en un sistema democràtic a Espanya calia reconèixer els fets
històrics de les comunitats nacionals com eren Catalunya, el País Basc i Galícia.
(Francesc Alfambra)
Yo recuerdo que mi intervención en la asamblea del PSUC iba enfocada por el
problema que podíamos crear sin querer entre catalanes y no catalanes, cuestionando la
cultura catalana y el miedo a desvirtuarla por la inmigración. La invasión del castellano
aquí en Cataluña, cuando había mucha represión para poder hablar la lengua catalana,
podía crear un enfrentamiento. Mi intervención fue enfocada a que no nos podíamos
enfrentar las personas porque todos éramos víctimas de la misma situación. Unos
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estaban reprimidos por el gobierno centralista sin poder hablar el catalán y otros
estábamos aquí para poder subsistir porque el dinero en nuestras regiones no se había
invertido y se estaba utilizando por el gobierno centralista para unos fines que no eran
cuidar de la gente humilde, de la gente trabajadora. Y entonces dije que éramos
víctimas todos de la misma situación y que eso nos tenía que unir más que separar”
(Salvadora Castaño).
Yo aquí vivo mejor que en el pueblo. No ahora sino de cuando vine aquí. Aquí había de
todos los pueblos de España: catalanes, gallegos, de Córdoba, de Jaén, de Sevilla, en
fin de otros sitios. Yo no he visto ningún rechazo de los catalanes, al menos yo no
puedo hablar mal de nadie. (Fabián González)
Me resultó difícil adaptarme al ambiente y perder la timidez y el miedo, romper la
inseguridad pueblerina. Por lo demás me adapté muy bien. Mi vida cambió mucho
porque yo entonces, claro, en Badalona era recién llegado y me encontraba un poco
acojonado. En principio me encontraba en un ambiente nuevo que todavía no podía
dominar. Mi mentalidad y mi timidez en el fondo era la de un aldeano que sentía ansias
de integración en la metrópoli. Para entrar en un bar del Paseo de Gracia o de Plaza
Cataluña o en una terraza, con la pinta de señoritos que tenían todos, tenía que hacer de
tripas corazón para que no se me notara mi descoloco y apabullamiento. Entonces hasta
que no lo vi con normalidad me costó mucha fatiga. Después, cuando me di cuenta de
que todos éramos iguales, se me acabaron esos problemas. Por ejemplo, tenía acceso a
una biblioteca pública, lo cual fue un gran descubrimiento porque yo no había estado
nunca en un sitio así. Entrar allí, que no te oyera nadie, coger lo que querías, ponerte a
leer sin molestar a nadie, o consultar, pues era un ambiente que a mí me cautivó. En la
fábrica empecé enseguida a conectar con la militancia. Allí conocía a mis entrañables
amigos Ramón Jurado Fernández, José Martínez García y Manuel Marín Rubio. Los
tres formamos la primera célula de energía que pertenecía a ESESA (...) Las diferencias
con respecto a mi tierra las encontré, mira, en todo: en las formas de pensar, en las
costumbres, en la cultura, en la comida. Yo me acostumbré enseguida, a lo mejor
porque venía de un pueblo pequeño y no conocía el ambiente de la ciudad. Después,
cuando sales de Cataluña y llegas otra vez a tu tierra, es cuando te das cuenta de la
diferencia existente: en los pensamientos, en la forma de hablar de la gente. Y no me
estoy refiriendo a la pronunciación del idioma sino a los enfoques de la vida y al
conocimiento de la información y la forma cómo es utilizada ésta en tanto que como
opinión. Es una diferencia como de la noche al día. Y en aquella época se notaba
muchísimo. Aunque para todos había una dictadura, aquí, dentro de los límites brutales
que establecía ésta, encontrabas parcelas de libertad que allí se hacían impensables. La
burguesía catalana estaba más europeizada, tenía un talante distinto aquí en Cataluña.
La andaluza era una burguesía más haragana, más déspota, más inculta, sobresaliendo la
ridícula soberbia del señorito andaluz. Entonces yo notaba unos cambios tremendos, una
sociedad distinta. Eso es lo que yo percibía en aquel momento y en el ambiente en que
vivía. Pero tampoco quiero aparecer como un renegado de mi tierra a la que también
quiero y en la que hay una gran cultura y una gente maravillosa, que nada tienen que
ver con lo que aquí estamos tratando. Para mí fue entrar en una vida nueva, en un
mundo nuevo que me enseñó a querer y sentir Cataluña como si hubiera nacido en ella
(...) Con el catalán fue una cosa horrorosa porque no entendía absolutamente nada.
Cuando más lo he entendido ha sido en la vida política militante y, claro, yo de muy
pronto ya empecé a militar. Había que tragarse las lecturas en catalán porque el PSUC
cuidaba mucho el hecho nacional reivindicando la cultura catalana. Luego estaba el que
la mayoría de las reuniones sobre todo con dirigentes, se hacían en lengua catalana. O
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sea, que yo muy pronto empecé a comprender el catalán. Pero tengo el inconveniente
imperdonable de no ser capaz todavía de expresarme correctamente en una
conversación a pesar de sentirme un miembro más de Cataluña (Miguel Guerrero).
Había muchísimas bóbilas. Empezaban a tocar las sirenas de todas las fábricas, que
habían muchísimas en Badalona, y yo, acostumbrado a vivir en un pueblo de un sitio
tan tranquilo, pues me parecía que me volvía loco. De sentir tantas sirenas cada vez..., si
eran las 12 del medio día o las 8 de la mañana cuando tocaban para entrar a trabajar, o
para plegar... (Ginés de Haro)
Yo viví primeramente en Barcelona y estuve en varios sitios. Me encontré con una
ciudad grande con gente totalmente desconocida para mí, incluso el habla. En los
trabajos donde estaba practicaba mucho el catalán que no entendía pero con el tiempo
fui entendiéndolo, no lo hablaba porque me daba vergüenza pero, en fin, me defendía.
(Maria del Carmen Molina)
Poco a poco me fui acostumbrando. Tuve suerte porque con todo el mundo me llevaba
bien. Respeto al idioma al principio intentaba aprenderlo pero se reían de mí y lo dejé y
no quise aprenderlo más. Decían que les iba a destrozar el idioma. (Santiago Torrijos)
Yo no me sentí discriminado por ser emigrante, yo no me sentí discriminado en aquella
época porque todo el barrio era prácticamente de emigrantes, como prácticamente en la
fábrica donde trabajaba y yo no me sentí discriminado en ningún momento. Hombre,
me siento extremeño porque es mi tierra y no voy a renunciar nunca a ella, eso por
supuesto, porque las raíces son las raíces. Y me siento catalán porque lo tengo todo
aquí, todo lo he producido aquí, mi familia es de aquí, mis hijos son de aquí y yo me
siento muy a gusto aquí, por eso me siento catalán también. (Félix Rico)
Jo crec que sí em vaig integrar bé. Tenia molt clar que venia aquí a treballar
honradament, no crec que ningú tingués queixes de nosaltres i nosaltres tampoc en
teníem de ningú. No vam tenir problemes de religió, ni de costums, res. L’únic que vaig
haver d’aprendre català, em va costar aprendre, però em vaig anar acostumant i no em
va desagradar. A més la nostra era una immigració interior, no com els que ara venen
d’altres països. (Rafael Campillo)
El meu pare estava d’encarregat en una fàbrica, la va comprar una multinacional i
volien canviar. El meu pare portava 22 anys en aquella fàbrica i, bueno, doncs va
plegar. Aleshores la meva mare tenia aquí una germana i li va escriure i va venir a
treballar aquí i vam venir tots (...) Va ser una sensació estranya, perquè clar, jo des de
que vaig néixer vivia amb la meva família i aquí va haver-hi moments una mica durs.
Fins i tot els meus pares van pensar en tornar-hi, no perquè estiguéssim malament sinó
pel que és l’enyorament del seu barri (...) Jo no recordo si la seva experiència
d’integració va ser molt dura. Jo crec que dintre de tot van trobar un bon ambient i la
gent era acollidora. Jo recordo, per exemple, que ma mare encara parlava andalús y
sempre va tenir una amiga –que ja és morta-, pues que li parlava sempre en català, la
veïna de tota la vida, molt catalana, i que això no va representar cap dificultat. (Pilar
Cantero)
Entonces sí que había barreras entre los ciudadanos autóctonos y los que nacieron
fuera de Cataluña porque no nos querían, nos querían para hacer los trabajos más duros
que había, aquí pasa ahora lo mismo con los moros, los trabajos más malos son para
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ellos. Pues entonces pasaba lo mismo. Llevo treinta y tantos años aquí y me siento ya
de aquí. (Manuel Blanco)
Bueno, tuve el problema de la lengua, donde yo iba a trabajar eran catalanes y siempre
decían: “tienes que aprender el catalán, usted tiene que aprender el catalán”. Siempre
me decían de usted y yo decía: “bueno”. Algunas cosas entendía pero luego ellos ya
veían que no hablaba catalán porque o no me lo proponía o no era capaz de aprenderlo.
Si yo estaba en la raya de Portugal y nunca fui capaz de aprender el portugués...
Entonces cuando yo estaba, ellas hablaban siempre en castellano para que yo entendiera,
nunca ellas me rechazaron. Luego fui a una empresa donde todas las que estábamos allí
éramos iguales, habíamos venido del pueblo. Nunca me he sentido yo rechazada. (María
Francisca Blanco)
Me siento igual de contenta cuando estoy aquí que cuando voy allí al pueblo. Cuando
estoy aquí y veo cosas que me recuerdan a mi pueblo me da mucha alegría y cuando
estoy allí me pasa lo mismo. Al pueblo (Cañizares) voy de vacaciones, procuramos ir
siempre por Semana Santa, cuando tenemos tiempo de ir vamos. Y a la vista está que
mis hijos se sienten muy contentos cuando van porque siempre hemos ido cuando
tenemos unos días de fiesta. Hemos ido siempre porque mis padres tienen allí una casa
y es grande y vamos todos. Mis suegros también tienen una casa y vamos a los dos
pueblos y ellos se sienten muy contentos tanto en uno como en el otro pueblo. (Mari
Luz Checa)
No me siento catalana, ni me siento tampoco andaluza. Ya no sé... porque estoy más
años aquí, pero catalana... He nacido allí y he vivido aquí pero no me siento catalana
tampoco, porque como no eres catalán pues ya tampoco te hacen que te sientas catalán.
Y como la barriada en que he vivido, como he vivido entre emigrantes igual que yo,
pues no te hace sentirte catalana. (Setefilla Calero)
No solamente me siento badaloní, sino que también me siento catalán porque toda mi
vida ha transcurrido en Cataluña, amo Cataluña, amo a mi tierra pero, en realidad mis
raíces están ya aquí en Cataluña. Tengo setenta años, me jubilé a los sesenta y cinco
años y les puedo decir que estoy encantado de vivir aquí en Badalona, concretamente
aquí en la Plaza Trafalgar. (Francisco Hernández)
Jo sempre m’he adaptat molt bé a tot arreu. M’agrada Lorca i m’agrada Badalona. Em
va costar haver de treballar fent feines ja que jo sempre havia estat en una fàbrica o fent
espardenyes. Però ho vaig fer sense pena, perquè ho necessitava. La gent d’aquí sempre
m’ha tractat molt bé i jo he mirat d’entendre’ls i escoltar-los per poder anar a comprar i
saber com ho feien aquí. Era una decisió presa i aquí estava el nostre futur i el de les
nostres filles. Jo em sento de Badalona perquè hi fa més temps que sóc aquí que al meu
poble, és a dir, que sóc més d’aquí que d’allà. No em vaig animar a parlar català perquè
quan ho feia la gent se me’n reia i a mi em feia vergonya. També és veritat que hi havia
molta gent emigrada. Però en anar a comprar escoltava i aprenia que el “tocino” era la
cansalada i totes les coses. És fàcil, si vols entendre ho entens. (Florentinas Miras *)
El català el vaig aprendre de manera espontània, perquè m’havia de comunicar amb la
família de la meva dona. El vaig interioritzar tant que, quan de tant en tant renego a la
feina, ho faig en català. (Martín García **).
A la gent que arribava d’Andalusia i s’instal·lava al barri de la Salut, per exemple, no
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els volien gaire. En canvi, els aragonesos, potser perquè hi ha hagut més convivència
des de sempre o perquè no ha arribat un volum tan gran d’immigrants, el cas és que
sempre han estat molt ben tractats (...) En aquella època hi va haver molta més
solidaritat amb els immigrants, fossin d’on fossin, que la que es veu actualment amb els
nouvinguts. Nosaltres vam tenir més suport. Ara la immigració és molt insolidària, i no
només per part dels autòctons, entre els immigrants mateixos s’ajuden ben poc (...) La
llengua catalana és admirable. Vaig arribar a Badalona amb catorze anys i en tres
mesos la vaig aprendre i sempre l’he parlat perquè m’agrada. (Cristóbal Ruberte **).
Tornar a l’índex general
2

Tornar a l’Índex de l’Annex C
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Annex núm. 4. Activitats del sector primari: el treball en l’agricultura i
la ramaderia
(*) Introducció i textos extrets de Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals. Volum I, Urbanisme i activitats econòmiques.
Introducció.
La principal font de riquesa a Benassal ha estat l’agricultura. Aprofitant valls i costeres
els conreus s’escalonen per les muntanyes a partir de la construcció de parets de pedra,
que funcionen com a murs de contenció que aguanten la terra, i que ací anomenem
«bancals». La construcció dels bancals va ser en el seu temps una obra faraònica que
exigí molta mà d’obra i suposà grans esforços físics a la seva població. Els cultius
tradicionals de cereals (especialment blat), patates, llegums i vinya van ser substituïts en
la dècada dels seixanta pels conreus de l’ametlla i, sobretot, de l’avellana, tot i que
encara quedaven restes dels anteriors. L’olivera restava circumscrita a les zones del sud
de menys altitud però la gelada de l’onze de gener de 1956 la feu desaparèixer quasi per
complert. El conreu de regadiu (patates i, sobretot, hortalisses) quedava reduït a petits
horts que utilitzaven l’aigua de fonts, sínies i basses per a regar. A partir dels anys
seixanta l’especialització en l’avellana i en l’ametlla, la mecanització de la terra i la
incorporació a les xarxes productives i comercials de la nova societat industrial
determinà la superació d’una llarga etapa d’agricultura de subsistència. Cal dir, però,
que, tot i l’entrada en una economia de mercat, la realitat d’una orografia complicada i
el predomini de parcel·les petites, sempre van dificultar la mecanització i, per tant, la
rendibilitat de les produccions agràries. L’entrada en la CEE, la constant baixada dels
preus de les avellanes i ametlles i la competència d’altres països productors han portat, a
partir de la dècada dels vuitanta, a una crisi dels fruits secs a la qual no se li veu solució
ni perspectives de futur. Els camps comencen a quedar-se erms, sostinguts
exclusivament per gent gran i sobre la base d’unes subvencions que aviat s’acabaran. El
camp ha deixat de ser rendible.
L’altre factor econòmic tradicionalment important i complementari de l’agricultura ha
estat la ramaderia formada per raberes d’ovelles i cabres, per petites granges de porcs,
gallines, ànecs i conills o bé per la criança d’animals per l’autoconsum. De raberes n’hi
havia pràcticament a tots els masos i també al poble. Als masovers els exigia una
atenció especial i constant, tots els membres de la família col·laboraven en la tasca de
“guardar la rabera”, especialment les filles joves i els homes grans tot i que, de vegades,
tenien també pastors assalariats. En l’imaginari popular encara es conserva la figura
típica del “pastor” o la “pastora” acompanyant i guiant la rabera. D’ella obtenien carn,
pells, llet, formatge i brull que, una vegada comercialitzats, constituïen una important
fonts d’ingressos. Tot i patir una profunda davallada en el decenni de 1960-70, les
explotacions estabulades de porcs, gallines i boví han mantingut un bon nivell de
producció en els darrers trenta anys del segle, compensant la crisi de l’agricultura i més
en concret de l’avellana i l’ametlla. Les explotacions de raberes de cabres i ovelles en
règim extensiu, però, han anat desapareixent progressivament. De totes formes, malgrat
els canvis produïts en l’últim terç del segle XX, Benassal ha estat un poble típicament
rural, el treball de la seva gent ha girat al voltant de la terra i ha tingut com a eixos
productius bàsics l’agricultura i la ramaderia.
A Benassal, com a tots els pobles agrícoles, l’ofici més nombrós era el de llaurador. La
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major part de les cases estaven dissenyades per atendre esta activitat primària: el corral
per al matxo; lloc per a guardar l’albardó, la sària, el forcat i altres aparells i eines;
quartos destinats a emmagatzemar el gra, la farina, els llegums, la fruita, les llavors, etc.
El seu treball, més enllà del romanticisme en què sovint se l’envolta, era dur i pesat:
unes jornades llargíssimes (de sol a sol) especialment a l’estiu, un treball basat en la
força física que comportava un desgast corporal extraordinari, uns sous molt baixos per
als que anaven a jornal, una absència quasi absoluta de drets laborals (sense vacances,
sense drets d’atur, sense dret a una pensió de jubilació,…), sempre depenent de les
inclemències del temps. La majoria dels entrevistats comencen a treballar de molt
jovenets, alguns s’han quedat sense pare o mare, han hagut de deixar prematurament
l’escola o bé la fan compatible amb els primers treballs al camp: recullen fems dels
camins, fan de pastors, tiren de la nòria, birben, carreguen garbes, comencen a llaurar
amb els matxos, reguen l’hort, etc. La descripció de l’accident en què es queda sense
braç que el mateix Josep Maria Domènec va tenir de petit quan estava regant l’hort amb
la seua mare Pascuala, és una mostra perfecta d’aquest treball infantil que apuntem. Al
mateix temps ens mostra els escassos mitjans sanitaris existents en aquells moments, les
dificultats per portar-lo en cotxe a l’Hospital de Castelló i la cerca de coneguts i
d’influències per tal de ser ben atès. No hi havia en aquell temps cap reconeixement per
part de l’administració vers els que patien algun tipus de deficiència física o psíquica.
Moltes i diverses eren les activitats que els agricultors feien al camp en el decurs de
l’any, seguint el cicle natural estacional i de les collites:
Els treballs de la tardor consistien en llaurar el camp per assaonar-lo i preparar-lo per a
la sembra, fer la verema, recollir la fruita (pomes, peres, serves, nous, figues,…), el
panís, les patates tardanes i alguns llegums (fesols, cigrons, pèsols,...). L’hort encara
exigeix un últim esforç en el cultiu de tomaques per a penjar, cols, col-i-flors i grums.
La faena de pelar les panolles, de desfer els fesols o els cigrons es feia per les nits
donant lloc a trobades familiars i veïnals que en alguns casos –sobretot per als nensesdevenien lúdiques i festives. Els cereals també se sembraven a la tardor. La caça
(conills, perdius i llebres principalment) era una altra de les activitats que es portava a
terme en aquest moment. Amb l’entrada de l’avellana i l’ametlla serà la seua
recol·lecció la tasca principal de la tardor.
A l’hivern, època en què fa fred, el dia és curt i el camp “descansa”, els agricultors
empleen el temps en arreglar parets, camins i voreres dels bancals, cremar rastolls i
fenassos, podar el arbres, recollir llenya, preparar eines, arreglar sacs, desfer el panís,
portar a moldre el blat, carrejar el fem al bancal, netejar el corral, etc. Els que tenien
oliveres era el moment de recollir-les i portar-les també a moldre.
A l’inici de la primavera s’havia de preparar l’hort per a posteriorment sembrar patates,
tomaques, mongetes,... També hi havia el costum de birbar els camps de cereals per tal
d’afavorir un bon assaonament de la terra i un bon creixement de les plantes.
L’estiu era l’estació més exigent i de més treball. Gent del poble trobava faena en la
Font d’en Segures (hotels, casetes, botigues, pastisseries, vigilants,...). També l’hort
donava molt de treball, s’havia de regar, birbar, lligar les tomaqueres i els enciams,
recollir les mongetes, collir les patates primerenques, etc. Els arbres donaven també els
seus primers fruits: albercocs, cireres, préssecs, pomes santjoaneres, etc. En ple juliol i
agost s’havia de fer la sega i la batuda sense perdre temps perquè les pluges podien
malmetre la recollida del blat, aliment bàsic de la població. En el moment en què
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predominen els avellaners i estos estan en plena producció, és necessari netejar les
soques de brots, treure les males herbes i preparar el terreny per a replegar l’avellana.
Aquests treballs al camp s’havien de fer compatibles en alguns casos amb el treball
artesanal o professional de molts veïns i també amb la cura del matxo i del bestiar de la
granja o dels animals que es tenien a casa: porcs, gallines, conills, etc. Realment el
treball ocupava moltes hores. En els masos, a més, havien de treure tots els dies, matí i
tarda, dies laborals i dies festius, el ramat a pasturar, munyir cabres i ovelles una o dues
vegades al dia, fer el formatge,... activitats que es feien sempre puntualment i
diàriament. Per a ells no hi havia dissabtes, diumenges ni dies de festa. Si un dia
descansaven el dia següent tenien feina doble. La feina no s’acabava mai, molts d’ells
no han tingut mai un dia de vacances. Han portat sempre una vida austera, farcida de
moments de soledat però amb un contacte directe i gratificant amb la natura.
Els testimonis donen constància dels conreus més tradicionals: els cereals i les patates.
L’atenció prioritària se centrava en la recollida del blat i de la resta de cereals perquè a
partir d’ells aconseguien els aliments bàsics per a les persones i també per al bestiar. Els
entrevistats descriuen el procés de producció del blat que començava el mes de
novembre amb la roturació de la terra i la sembra i acabava a l’estiu amb la sega i la
batuda. Per a la sega contractaven jornalers originaris dels pobles veïns que es llogaven
per a l’ocasió i es desplaçaven caminant des dels seus llocs d’origen. Treball dur i pesat
realitzat sota la calor del ple estiu que les dones s’encarregaven d’alleugerar amb uns
àpats abundants que elles portaven allà mateix on estaven segant.
Hi havia diferents tipus de blat: seixa roja, seixa sabatera, seixa motxa o motxamorro,
grossal, moixacre, fartó, florència,... El blat, carrejat i amuntegat en garberes, el batien
en una de les moltíssimes eres existents als afores del poble. Les eres eren un espais
plans i circulars fets generalment amb terra d’argila molt ben premsada. Aquesta
operació es feia amb unes pedres cilíndriques o còniques que, enganxades a un matxo,
apisonaven el sol i el deixaven llest per a la trilla. Les eres tenien adjuntes les
“pallisses” on se guardava la palla per al consum de tota classe de bestiar. D’eres hi
havia a cada mas i a molts indrets del poble i de les seues rodalies. La més antiga d’elles
fou la que estava situada al Pati d’en Palanques, avui Plaça Espanya, més coneguda
popularment com Plaça de Bous. Al costat d’ella, en la part de sobre, es trobava l’Era
Empedrada, dita d’esta forma perquè el seu sòl en compte d’argila era de lloses de
pedra. Mot a prop estaven les Eres de Santo Domingo, situades en el mateix lloc que
avui ocupa la carretera de Vilafranca, cantonada on es troba la capelleta de Santo
Domingo. Seguien en antiguitat les eres del Planet, properes a les murades en la sortida
del poble camí de Culla. Més al sud de les de Santo Domingo estaven les Eres
Tancades, on avui està l’Escola Nacional “Alcalde Tomàs Fabregat”, essent propietat de
la família Grau i Gras. Al Pany de Dalt, al costat del camí de Sant Roc i la carretera de
Vilafranca, es trobaven les Eres de Dalt. Al final del carrer Vallterra, tocant al Molí de
Pedro i la Canaleta, estava l’Era de Vallterra o del Tancat. Començant el carrer de
Loreto, pel carreró de l’esquerra, arribem a les eres de Torro, totes tres juntes. Pel
mateix carrer del Loreto, més endavant i a la dreta, es trobava l’era de Folc i davant del
Calvari, l’era del Menescal (veterinari). A la dreta del Calvari, tocant les tàpies del
cementiri, hi havia dues eres, dites de Vilalta i a mà esquerra del Calvari l’era del Loreto
i la d’Antoniet de Pere-Vicent (ara d’en Tomàs Fabregat). Més endavant hi han dues
eres més, una de Ramon de Deluvina i l’altra de Federico Massip. Tirant a mà dreta es
troba també l’era de Pep de Conxes. Camí de la Torre Monfort ens trobem a l’esquerra
l’era de Lluís Roig i una mica més endavant dues eres més. Pujant pel Camí de Sant
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Roc, a l’alçada del abeurador i del llavador, l’era dita Trista (a causa del mal vent) i al
costat les eres de Pecater. Més amunt, pel mateix camí de Sant Roc, estava l’era de
Culrastran i, més amunt encara, a l’altura del perionet, les eres del mateix nom. A
l’entrada del camí del Saulonar a mà dreta es troba l’era Torreta. Pujant cap a dalt
direcció La Magdalena a la dreta l’era d’Ambrosiet i l’era de Caragolet i a l’esquerra
l’era de Toni. Sortint pel camí de la Pedrissa, al Petillo, l’era de Verola i pel camí de
Foies a mà dreta l’era de la Capelleta. Pujant a la Font d’en Segures es trobava l’era de
Machí i, més amunt, les eres del Frare.
La batuda era una activitat en la qual participava tota la família i en la què els sagals
s’ho passaven molt bé. Muntar-se al matxo, pujar al trill corrent i tirar-se a la palla eren
activitats lúdiques que alguns dels entrevistats encara recorden amb satisfacció. La
quantitat i varietat de lèxic referit a la tasca de la recol·lecció del blat és impressionant:
era, vencill, segar, falç, dalla, soqueta, carrejar, garba, garbera, desgarbellar, gra, graner,
blat, trill, trillar, pedrenyera, batre, palla, raspallador, despallar, paller, pallissa, ventar,
cribar, forca, pala, “burro” (rastret especial per a replegar espigues),… Després
vindrien les trilladores, les batedores mecàniques i les embaladores que se situaven
normalment al bancal dels Grau, als Plans o a l’explanada de Loreto. Podríem afegir les
paraules referides a l’activitat de moldre el gra i guardar-lo: mola, molí, pedra, farina,
farinera, segó, cendre, criba, porgar, porgador, garbellador, cafís, barcella, mesura, sac,
saca, taleca,…
Ramon Roig recorda que a principi de segle un cafís d’ordi costava 8 duros (quaranta
pessetes) i un cafís de blat 12 duros (seixanta pessetes). Un cafís equivalia a 12 barcelles
i cada barcella a dotze quilos, uns 150 quilos aproximadament. Aquests preus aniran
pujant en el decurs del segle XX. Els preus de l’ordi i del blat en els anys 20 i 30
estaven, segons els entrevistats, al voltant de les 5-7 pessetes el quilo, sempre una mica
més car el blat que l’ordi. En la postguerra el blat anava a unes 10 pessetes el quilo i un
cafís valia aproximadament uns 300 duros, és a dir, unes 1.500 pessetes. També
s’utilitzava la «mesura» per a cubicar el blat en quantitats més petites. Vuit mesures
feien una barcella. Alguns animals (pollastres, conills, etc.) i determinats queviures es
pesaven amb la típica «romana», per lliures. Un quilo equivalia a 5’5 lliures.
El blat es transformava en farina amb mitjans naturals, car els molins funcionaven amb
la força de l'aigua, i per això mateix es situaven al costat de basses que recollien l’aigua
de barrancs i torrents. Els molins del terme de Benassal es concentraven en tres zones:
al Riu de Montlleó eren el Molí de Colau, el Molí de la Cova i el Molí Nou, així com
els del terme de Vistabella (el Molí del Pas i el Molí de la Vinya); al barranc de la
Calderassa estava el Molí del Riu del Bosc, així com el Molí de Pitarc al terme de
Vilafranca; al barranc del Poble el Molí d’en Rillo (que funcionà fins a meitat segle) i
els Molinets, havent desaparegut el Molí del Tancat. A aquesta zona cal afegir el
desaparegut Molí de na Calbeta, al barranc del Rivet, l'aigua del qual anava per una
séquia molt llarga a la bassa del Molí d’en Rillo.
Tot aquest sistema de moldura va ser substituït en les primeres dècades del segle XX
per innovadores maquinàries mogudes per noves energies com el gas, el gasoil i
l’electricitat. Josep Fabregat Tena, nascut a la Cañada de Benatanduz (Baix Aragó),
conegut com “el moliner”, i que temporalment va viure a Benassal, va omplir de molins
moderns una bona zona de la nostra comarca i de l’Aragó fronterer. Abans a la Plaça de
Balasc d’Alagó (on actualment es troba el bar “Diferent”) es va construir la primera
fàbrica de farina, anomenada el Molí del Gos, que funcionava amb un motor Dièsel que
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feia un soroll continuat semblant a la lladrera d’un gos (“uup, uup,…”). Pràcticament
enfront es va fer el Molí de la Llum, que era de l’Electro-Vilafranquina, fins que el va
llogar Josep Fabregat, que després el va vendre a la família Roig-Tena. El seu fill, Pere
Fabregat, casà amb Matilde Monferrer (filla de Pepet de Foies) i a la dècada dels 30 va
crear la seua pròpia fàbrica molinera que va durar fins el 1968. No obstant l’existència
d’aquests molins més moderns, alguns dels moguts per aigua van continuar en servei
fins a l’etapa democràtica. Entre els moliners del segle XX es troben: Arcadio Barreda
Fabregat, del Molí la Cova, Joan Baptista Senmartí Fabregat, Miquel Jarque Milián,
Gregori Pitarch Monferrer, Josep Fabregat Tena, Pere Fabregat Fabregat i Francesc
Roig Badal.
En el decurs del segle XX el terme de Benassal es va anar plantant de vinyes i en
algunes èpoques de l’any, en el moment de la verema, de trasbalsar el vi o de netejar els
tonells i botes, el poble feia olor a vi. La producció de vi exigia la construcció de cups
on els agricultors anaven a trepitjar el raïm i convertir-lo en vi. El temps que
comportava la verema era molt més curt que el de la sega. En la verema participaven,
igual que en la trilla, tots els membres de la família i es vivia pràcticament com una
festa. Tallar el raïm, omplir els castrons o les cistelles, abocar-lo als banastos,
transportar-lo al cup, trepitjar-lo amb els peus, acabar d’exprimir les pellerofes a la
premsa, deixar-lo fermentar, posar-lo als tonells i botes, fer el trasbalsament en el
moment adequat, etc. eren les tasques característiques del procés de producció del vi.
De cups en tenien molts masos i algunes cases particulars, però destacaven el cup
d’Honorio situat al camí del Saulonar, el de Mosso, el de Paquero, etc.
Un element del procés productiu descrit que era molt valorat eren les cavalleries,
necessàries en aquell temps per realitzar el treball al camp i per al transport de
mercaderies. En els anys 20 en el poble arribà a funcionar, tal com expliquen Gerardo
Garcia i Patro Moya, la Societat dels Matxos, una espècie d’asseguradora o mutualitat
de matxos i cavalls, a la qual podien afiliar-se la gent del poble i també dels masos,
pagant una petita quota anual. José Garcia, l’abuelo de Gerardo Garcia, va ser uns dels
seus presidents. Cada any un jurat format per homes entesos i de paraula, cridaven un
per un els socis apuntats que acudien amb la seua cavalleria per a ser valorada en diners.
Si la cavalleria era jove i forta valia uns diners, si era un animal vell, lògicament, valia
menys. Cada any es renovava el seu valor en funció del seu estat. Si el matxo o cavall es
moria, o bé se trencava una pota o quedava inútil, la Junta abonava al seu amo el valor
acordat. Els agricultors de Benassal, mostraven d’esta forma, aquell esperit associatiu
característic de les primeres èpoques del moviment obrer, consistent en la unió solidària
per defensar els seus interessos, en aquests cas el seu matxo, un bé apreciat i
imprescindible per realitzar la seua feina. També existien amb el mateix caràcter
mutualista la “Protectora Agrícola”, entitat agrària i recreativa que estava en l’òrbita
dels Contents i durant un breu període de temps la “Cooperativa Obrero-Benasalense”
que disposava d’un economat.

Testimonis:
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Francesc Bort, 1905.
Molt prompte (vaig anar a ajudar al meu pare al camp). Mira, tenie quatre anys i anae ja
amb un cabasset i una cistelleta a collir herba pals conills. Tenie quatre anys, vegis tu
què podie fer. D’això me’n recordo com si d’ara fore (…) (Els nens) clar que anàem a
ajudar. A agarrar el raspall, a agranar i a sortir amb els matxos. Allí, quan giraen els
matxos havien d’anar voltant. Entonces anaen esplai i después corrien i anaven voltant i
els altres giraven la palla que havien de girar. Jo me’n recordo que mos feen als
xiquets... els abuelos tenien el “comboi” de “hala xiquets, a tirar-se a caure”. “Tirar-te a
caure” ere corrent, corrent els maxos, a tirar-te damunt i a vore qui es quedava enganxat
allí. Jo sempre me quedae enganxat, jo m’agarrae allí, ja podien fer estirons, queien,
queien, perquè ere corrent els maxos, això sí. Reserves (de blat)?, home, segons qui.
Perquè natros mateixa no hem tingut mai blat pa tot l’any. Els masovers, els que tenien
terra, pos eixos sí, eixos tenien reserva. Els masovers, sempre n’han tingut més. Han
portat allí menjar, sempre han menjat millor els masovers que els del poble.
Ramon Roig, 1911.
De matí, antes d’anar a escola havíem d’anar a plegar un castró de fem..., a la que
ixíem, antes de dinar, un altre castró. Ah!, (anàem) pel poble i pels camins perquè
entonces, com hi havien tants animals, pos el fees molt prompte, un castró de fem. (Era)
per a abono per al bancal. De guano ja hi havie, ja, però costave perres i les perres
estaven on estaven. I ixc d’escola i agarro un castró i em vaig a buscar un castró de fem
i vaig a casa i pujo a dalt i crido a mon pare i mon pare no conteste, mon pare no anave
a cap puesto. Mon pare estave esclafat, i m’assomo allí al quarto i allí estae llarg al llit,
estae mort. I el cridave i, claro, pos no me responie i vaig ixir fora i vaig agarrar un
misto, el vaig encendre i el vaig sorollar i me’n vaig ací baix que vivie una germana
d’ell i no estae i jo plorava, i a la part del carrer plorava, i va passar l’abuela de José
Maria i me va preguntar que què me passae i li ho vaig dir. I entonces va ser quan va
pujar la germana. Ma mare estae al Coll la Rualda que birbae a jornal. Pos sí (va ser
fort).
Als deu (anys vaig començar a treballar). Només va faltar mon pare ja no vaig voler
anar més a l’escola. Ja te dic, jo faig els anys al juliol i ell va morir el mes d’abril,
encara no tenia deu anys i com no vaig voler anar més a l’escola pos mira. Me’n vaig
anar al costat de ma mare a birbar. (No vaig tornar a l’escola) perquè no volia anar, jo.
No, no vaig voler anar més a l’escola. A mi no m’ho van privar, no. Si haguera volgut
continuar, haguera continuat, però com no volia anar, no vaig anar i avant. (Em vaig
posar a treballar) a lo que fore, a segar i... en fi, a la faena que fore. Claro que ere pesat,
però... va!, com eres un sagal, pos no res, bandalejar, faena poca, però per lo menos li
feia companyia a ma mare. Sempre (he treballat al camp). Natros, sempre des de que
conec jo la terra nostra, a mitges no en vam treballar gens. (Sembràvem) blat, ordi,
pataques, panís,... això ere la collita més important.. (Amb tot això menjàvem) claro.
Mira, a natros sempre mos sobrave blat i ordi i fèem dos bacons gords, l’un el veníem i
l’altre el matàem i així anàem fent. L’ordi, l’abuelo José de Ciència, l’abuelo d’esta
Caridad, aquell que tenie el carro i el matxo per portar l’argila per allà fora per fer
quadrons, pos sí, ell mos el comprave a vuit duros el cafís, dotze barcelles vuit duros.
L’ordi, per al matxo. El blat anae més car. El blat a duro la barcella i si ere seixa roja...,
la seixa roja la pagaven més, fee la farina més bona... Van portar la seixa sabatera, al
bancal del Sabater hi havien unes espigues que van vore al bancal que eren diferents i
van eixir, mira rebordonides i feien unes espigues molt majes i al remat se va escampar
per tot el poble, quasi tots sembraven seixa sabatera. Después va vindre un (blat) que li
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deien farton, aquell blat ere molt rebrotat, però bueno... També el moixacre. (El molien)
tot barrejat, tot barrejat. Les dones l’havien de cendre i treien el segó i quedae la flor de
la farina i el pa pos blanc, bó. Sí, sí, la mola ho matxucae tot i ixie tot. Después les
dones a la pastera amb un sedàs... llevaen el segó. (El portàem a moldre) ací, mira, estae
el Molí d’en Rillo, el Molí d’en Rillo ere més per a piensos. Estae el Molí del Gos que
diuen, ahí on viu Mica, ahí hi havie un molí, el molí del Gos. I ahí on viu la dona de
Tenesa, ahí contra el quartel, al costat del teatro, allí molie Tenesa. Aquell de Tenesa
me paix que anave amb electricitat. Amb motor anave el del Gos, el molí del Gos. El
motor l’alimentaven amb carbó, me paix.
Rosa Elena Beltran, 1911.
(La rabera) primer la guardave el meu germà que em portava sis anys; después, quan es
va fer gran, treballave i la guardave el meu pare. I llogave gent per a birbar. Después la
rabera la va guardar sempre mon pare. (La gent que llogàvem ere) gent del poble, de les
Llometes… Quan li fee falta un, mon pare només tenie que parlar, que no és com ara
que no trobes ningú.
Teresa Pascual, 1912.
Teníem) poca (terra). Ahí al Mas la Serrà, que està allí dalt, encara me'n recordo a on
està, encara, hi havia un hort. A l'hort (sembràvem) pataques, a la resta blat o no me'n
recordo ara. Ja era gran quan anàvem a l'hort. Tenien un corralet, jo sempre vaig vore
com ma mare tenia conills i gallines també, llocaes, de tot. Sí, sí i bacons també. A baix,
on està el pis on ton pare deixa les pataques contra la paret, allí hi havia una soll maja,
on estaen els bacons, i al costat, quan treien el fem, el ficaven al costat. Eu!, se feia una
fabanera tot. Después ma mare ho va obrar. Abeuraven, bullies pataques i unes fulles de
remolatxa o fulles de col, tal com ara fa ton pare. I pataques i pells i el que fora. I als
conills, herba.
Josep Maria Domènech, 1919.
(El moixacre) ere un blat bronco que la mola el feie a trocinyos petitets i después ho
cernien i allò que feien ere per fer la semoleta. Hi havien dos moles... i ells les
anivellaven però hi havie vegades que se gastaven i después, amb el martellet, havien de
picar la roda perquè s’havie fet massa fina ja (…) Tenien hacienda la meua família. La
família del pare sembrave blat, panís, ordi, de tot... El pare va fer una sènia baix de la
Font d’en Segures, a aquella sènia vam anar a regar un dia jo i la mare que havíem de
regar amb una nòria que no ere molt pessà. Hi havia molta aigua i, amb una barra per
fora, agarraven un animal, però natros, com no teníem cap animal, jo i la mare a la barra
agarrats a pegar voltes, a pegar voltes...
(Quan l’assumpte del braç) deguera tindre set o vuit anys. Ho recordo bé de tot, com si
fore avui. No (me fa “cosa” recordar-lo), com érem sagals..., entonces no... Bé, la mare
diu: "què no haurem d'anar a regar, Josep Maria?". Jo entonces molta força no tenia,
però si deixaves la barra, al no haver un dipòsit ple d'aigua, l'aigua se requedava i
costava més de regar i aixina l'un regava i canviava el solc per l'altre solc. I resulta que,
quan vam aplegar allà dalt, regava un senyor -allà dalt hi havia tres quadros d'hort- i
eixe senyor era d'una masia propera, del Coll la Rualda que mos treballave l'hort. Va
pujar i ens va dir "Que voleu regar?". Dic "sí". "Pos jo ja acabo. Si voleu regar agarreu
amb la mula que està enganxà". I ma mare va anar i diu "no hem agarrat el dinar ni hem
agarrat res, pos vaig a agarrar el dinar al poble”. Jo em vaig pujar detràs la mula per a
que arreare però ja me cansava i, quan em vaig cansar, me vaig ficar a l'engrane, em
vaig assentar allí a l'engrane, i com tenia temps allí tocava les dents i agarrava l'engrane
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per a veure si es parava la mula. Però resulta que, a la que em vaig descuidar,
m'enganxe l'engrane -que era un engrane que tenia tres dents-, m'agarre la mà i encara la
vaig poder passar per dalt. I al passar-la per dalt, ma mare que pujava allí dalt i jo
cridant que m'havia matxacat la mà, me va matxacar la mà. I la vaig treure i cap a casa.
Vam baixar ací, ma mare, jo i no sé qui més. Clar que em feia mal! Vam baixar ací al
poble, vam anar a cal metge i mos va curar. I después, pues a Castelló. Vam anar a
Castelló a la Casa Socorro que hi havia un senyor... Entonces no hi havia cap cotxe, a
este poble no hi havia més que dos cotxes, el de la farinera i un que va ser cartero aquell
d'allà dalt de Vilafranca que es va casar amb una dona d'ací, "el Desorellat", que dèiem
nosatros, que ere tratant de matxos. Es va casar amb una senyora d'ací i vivien ací, tenie
un xic fadrí que no es va casar i eixe tenie un cotxe. I ací el metge em va ficar una
planxa per baix i una altra per dalt i m'ho va curar un poc i m'ho va embolicar i cap a
Castelló. I baixàvem cap a Castelló i jo deia "aquell mas, quin mas és?. És a dir, em feia
mal però jo com no havia anat mai a cap puesto... tenia ganes de xerrar. I quan vaig
aplegar allà baix vam anar a casa d'un senyor que descendia d'ací però estava allà baix,
que no sé quin càrrec tenia, un home que tenia un xic que li deien Enriquito. Ell tenia
carrera i, com que la meua germana potser que estigués en amo amb ell allà baix, de
criada, vam anar allí i va eixir el senyor Enrique i li ho vam explicar. I va dir, "pos això
hem d'anar en seguida". I va anar a la Casa Socorro i en arribar allí diu "pos a vore... ",
volien sopar i això, i va dir "no, no, això s'ha de fer ràpid". I me van agarrar, me van
curar, me van donar cloroformo pel nas per a l'operació i quan em posaven el
cloroformo dic "me cago en... que vostè em matarà!", perquè feia una pudor que jo no
podia tragar-me-la. I al remat vaig quedar adormit. M'operen, em porten a l'hospital, me
desperto i no sabia res. I jo menejava els tendons del braç i deia "pos la mà no me l'han
tallà". Però quan me la van curar vaig vore que m’havien tallat la mà. I al tallar-me-la
em van deixar quatre dits de colze perquè van tirar més per dalt perquè amb este munyó
ja hi havie prou, eh!, i amb això podria fer algo. Van tallar per a que no s'encangrenare
perquè l'operació va anar bé de tot. Nosatros no sabíem res (de que havía de perdre el
braç), si fore avui a lo millor l'haguèrem salvat, però entonces, a tallar. No hi havien
d'estes coses. I me'l van tallar i es van portar tots bé. (Què vaig sentit quan me vaig vore
sense mà?), no res, un sagal, mira, no tenie mà.
Jo quan era menut, quan me van tallar la mà, d'hivern anava al bancal. Anava a escola
però la mare, com anava amb este home, quan era el punt de segar i això, em feia una
bereneta i jo amb la mà arrancava (espigues) per les vores que no era un terreno molt
bo. Entonces no es deixava pedre una espiga perquè era aquell món. I anava i ajudava i
si havia de baixar aigua de la Font d’en Segures, anava i la baixava i allí estava i li feia
companyia tot el dia i xerràvem i feia tot el que podia (...) Batíem a l’era amb mulos,
màquines no en pujae cap, no hi havien, después ja van vindre màquines... però (hi
havien) moltes, moltes eres. Cada vegà que hi feien una erà, a l'amo de l'era li donaen
per tindre l'era aquell dia tres mesures de blat. Una mesura equival a una caixeta com
aquella més menuda, com la meitat, una cosa que és aixina i fa aixina (*ho acompanya
de signes amb la mà). (Abans el blat el pesaven) amb barcelles. (Una barcella eren uns
dotze quilos) segons el blat si estava molt fallat... i la mesura era una medida petiteta.
Después feien aixina, aixina i quan ja estae ple agarraen una bareta aixina i "sas!!!" i
l'altre parae el sac i "zom!!!", a dins. Entonces a lo millor li fotien quatre barcelles, uns
quaranta quilos... no és com ara que sacs i vinga sacs, li ficaen poquet que és millor. I
quan acabaen d'això, a agranar l'era i a deixar-la límpia per al que batie l'altre dia. I se
treballae. I la palla la baixaen a molts puestos si venie bé amb una nària, una nària que
és una barra aixina, davant un l'home i un altre detrás i pel mig tenie una malla.
L’omplien plena de palla i, si la pallissa estae com d'ací ahí a baix, per exemple, pos
453

amb això viatge i a dins. Después amb les màquines ja ho feien amb... i ho portaven
amb això. I después, en estar les embaladores, van embalar... És a dir, que ha donat un
tomb el món que jo mateixa... El blat primer (el molíem) ací al poble. Antes al Molí
d’en Rillo hi havie un molí i a baix hi havie un altre que ere de Fructuosso. Al poble
primer no, perquè molien amb aigua, no hi havia llum, i molien al Molí d’en Rillo que
tenia una bassa molt gran que va recibir del poble i era aigua clara, perquè entonces no
tirae ningú res. Menjar com ara no se'n gastae gens i lo que baixae ere aigua bona ... i
quan estae plena se n’entornae cap atràs i baixae barranc baix i quan molie este de dalt
enllaçae amb l'altre de baix (i aprofitaven l'aigua). Les olives (les molien) al terme de
Culla i per avall, l'oli el molien per avall, ací no hi havie molins d'oli.
Gerardo Garcia, 1925
La societat dels matxos ere una societat que el que tenie un matxo, l´apuntae a la
societat, pagave una quota tots els anys i, si tenie una desgràcia que se li morire el
matxo o se li trencare una cama, entre tots los socios li pagaen el matxo. (Patro: “Com
hi havie tants matxos i perretes no en tenie ningú…, pos pagaen una miqueta i, si un
tenie la desgràcia…”). Això ere una cosa particular. No sé si hi havie a tots els pobles, a
este sí. (Patro: “Pos a Ares també”). Feen un pregó: “Per ordre del Sr. Alcalde o del
President, que tal dia se farà la reunió de la Societat dels Matxos”. I el que el estave
apuntat anae allí, agarrae el matxo de la morrera, i hi havie un jurat allí d’homes
entesos, d’homes de tracte, que miraen aquells matxos i feen: “este matxo està a la flor
de la vida”, “este matxo val enguany cinquanta duros més que l´any passat”. I si se fee
vell ere al revés: “enguany val cinquanta duros menos que l´any passat”. Natros ne
teníem un que se va morir. Quan el tio Antonio se´n va anar a la guerra, tenie un matxo
jove amb l´abuelo i va dir: “emporta-te´l que jo ja no el puc portar”. I va tindre la mala
pata que es va morir; va començar a donar-li menjar aquell abuelo, i se va fer que no
passae per la porta aquell matxo. Ja hi havie fam, entonces. I aquell matxo se va morir, i
valie dos-cents duros, i dos-cents duros eren molts duros, entonces. I ens els van pagar
tots eixos duros, tots un damunt de l’altre. Tots ens els van pagar. Veus com eren bones
eixes societats?. Eixes societats estaen formaes per homes del poble. (Patro: “Del poble
i masovers”). Ni política ni pagos més que la quota que posae la Junta.
Melchor Pitarch, 1930.
(La gent del poble es dedicava) a l’agricultura, i alguns llogaven i eren jornalers. I a
l’hivern feien parets i ribassaven bancals per a sembrar pataques, perquè, com tractors
no hi havia, per a sostovar la terra perquè la terra, quan més sostovada està, més
produeix. (…) Claro (que ens feien treballar). Un dia (et deien): “avui hem de sembrar”,
i au!, a guardar. Jo, com volia anar a l’escola aquell dia, mala cara. I después que me’n
vaig eixir d’escola -als dotze anys me’n vaig eixir d’escola- quan venie el punt de la
sembra del blat, que és un punt de molta faena, perquè entonces se sembrae tot amb un
parell de matxos, mon pare i Àngel a llaurar i jo a trencar tarrossos detràs. Me’n recordo
que de matí mos alçàem que encara no s’hi vee perquè era d’hivern, el blat se sembre
sempre a este punt, a novembre per lo menos. I venie de matí, mos alçàem i mos feen un
esmorzar de caldo, pataca i arròs; això ja mos pareixie bo. Quan no, mos feen sèmola
que mos agradave menos, quan mos feen aquell esmorzar. No esmorzàem quasi res i
mos n’anàem a treballar. Jo, quan venia a migdia, pujava cap a casa clarejant. Me’n
recordo que mon pare me fee: “aixina, com has de trencar tarrossos, si no els pegues
gens fort?”. Què has de pegar fort amb dotze anys! Aixina ho vam fer, aixina vam anar
passant. Sí, sí mon pare sempre se va criar en l’agricultura i tots els masovers que hi
havia, tots. Açò de les granjes ja va vindre después. Pos tenien una rabera de 25 o 30
cabres i 25 o 30 ovelles i, si sembraen 30 o 40 jornals, entre el que se sembrava de blat i
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ordi i el que se sembrava de panís i pataques i algo de vinya i tot aixó…, però granges
encara no hi havia.
I a l’estiu, quan venie la sega que pujaen els peons, que mon pare sempre va segar amb
una camarà de peons d’allà baix dels baixos de Culla, de La Mantxa, de Clapissa, de
tots aquells massos d’allà contra Els Ibarsos, entonces matàvem un corder, quan no una
ovella - perquè els corders pareixie que valien més perres- per donar de menjar als
peons, perquè entonces els peons feen cinc menjades. Feen deu hores. Esmorzaen de
matí, dinaen, berenaen i sopaen. Ara, treballaen de sol a sol. No me’n recordo del que
guanyaen, una misèria, ara, els feen el gasto i els ho feen mig bé perquè mon pare ha
hagut anys de replegar tres mil quilos d’ordi i dos mil quilos de blat (…) Hi havia que
segava amb dalla, però mon pare sempre va tenir una camarà de 6 o 7 homes que
segaven amb corbella, que no ere esta corbelleta curteta amb el ganxet, ere més llarga.
Después a carrejar amb tres matxos que teníem nosatros, sis garbes cada matxo i amb
carrejadors. Ficaven un albardó amb unes barres damunt i sis garbes cada viatge cap a
l’era.
I después ho batíem en una era, amb matxos i a batir en l’era. Bé de tot (ho recordo), no
he batut vegades jo a l’era! Tinc un repertori de cançons de la batuda, de com batíem a
l’era. L’era és (feia amb) una roda gran d’argila perquè així se regava i, quan estava sec,
no es feia terra. I li tiràvem 60 o 70 garbes d’ordi o de blat i ho molíem amb els matxos,
rodant els matxos. Per al blat ficàvem el trill amb pedrenyeres, aixina allò tallava; però
l’ordi amb potes, per això hi ha una cançó que diu: “comencem pel nom de Déu,
acabem per les eraes, pobres animalets que ho han de desfer a patades”. Els matxos,
pam, pam pam,… tot el dia corrent. Quan venie la una, dalt o baix, treien els matxos de
l’era perquè ja estava molt. Quan estava molt l’ordi, com s’havia fet a potes, el gra
parava molt baix i la palla la despallàvem amb un despallador, amb una cosa que hi
havia aposta, i llevaven molta palla. Después es feia el coll, que amb una taula ficant un
matxo aixina, amuntonaven mitja era; i después a ventar amb les forques a l’aire. I el
vent ho triava. Quan ere el blat, entonces ficàvem els trills. Per la vesprada, a retirar la
palla, a retirar el gra, a portar garbes per a l’altre dia. Per això temps lliure en teníem
molt poc entonces. Com no hi havia cap maquinària de res... Hi ha qui diu: “ui, entonces
no se feia res!” Entonces d’hores se’n treballaven doble que ara, lo que no s’adelantava
res perquè ni havia tractors, ni cap cosexador, ni havia res. (Les dones treballaven) a
l’era igual que els homes. Ma mare se ficava damunt del trill amb els matxos i els
matxos corrent i ella damunt del trill, igual que mon pare, i nosatros també, però, com
érem sagals, hi havia vegades que no sabíem tocar, perquè si sempre feies la mateixa
roda només desfees ahí. Havies de tenir picardia perquè si l’era ere aixina, esta volta
l’agafaves aixina i per allà. L’altra l’agafaves més llarga i entraves per ahí, per a què no
se fes sempre el mateix ruedo, sinó per ahí no molies (…) La palla, la que no se
menjaven els matxos, la tiràvem i la podríem d’una manera o un altra per a fer abono.
Teníem un rodat de paret alta sense tetxo aposta i la tiràvem allí i tota l’aigua de tot
l’any l’anava podrint, podrint i anàvem mesclant-la amb lo del corral del matxo i aixina
fèiem abono. I abono orgànic també hi havia que ne comprava. Después se comprava
algo de guano, però guano no se’n tirava cap animalà, per lo que passe sempre.
A mon pare el van operar de l’apendis i encara estava un poc dèbil i no podia carregar
les garbes, i el meu germà se’n va anar a servir quan tenia 21 anys o a la vora de 22 i jo
amb 17 anys a carregar les garbes. Va haver-hi una època que la seixa, que era el blat
del que fèiem el pa, moria tota degut a la falta d’abono. Tot això va ser uns quants anys
después de la guerra, i sembràvem un blat que es deia grosal. De grosal hi havia de dos
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o tres classes, hi havia un que es deia misagre, un altre que es deia potasegre, un altre
que era més baixet que li deien fartó que feia molts quilos, però un blat molt roïn. La
qüestió és que “aquest any has de carregar tu les garbes”. Mon pare, ma mare i els
germans a l’era feien tot el que podien, però carregar les garbes em va tocar a mi,
perquè mon pare no les podia carregar. Sort que teníem un home major d’ací del poble
que em va ensenyar com es carregaven, perquè nosatros les carregàvem al matxo, als
carrejadors, que en caben sis, tres a cada costat. Però jo agarrava una garba d’aquelles i
la primera no m’aclaria de cap de les maneres perquè pesava tant com jo. Un sagal
carregant garbes, què et pareix que ha de fer? Aquell xic em va dir: “tu, la primera tirala crusada damunt dels carrejadors, passa-li el ramal i después l’estires i així ja no es
mou i ara la d’allà ja s’acotge a les espigues i ja no cau”. I així vaig anar aclarint-me. La
primera ere la més mala de col·locar, però aplegava a casa a les 11 de la nit fart de
carregar garbes i estava tot suat igual que si haguera eixit d’una piscina. Això me’n
recorde que em va tocar amb el de les erades. Mon pare va haver vegades que va fer fins
a vint erades, vint dies batent. Aixó era de llarg, perquè de matí escampaves les garbes,
después fins que es mol, es fa a pur de passar els matxos que pel prompte s’acaba allà a
la una. Entre que ventes, después retires el grà i la palla i quan es feia de nit, a carrejar,
es feien les onze i encara estàvem per aquells bancals carrejant. El segar es feia abans.
Es segava i es feien les garbes abans. Quan acabàvem de segar descansàvem un dia o
dos i començàvem la batuda, que es feia tota en un dia. Hi havia vegades que tenies un
poc de temps i portaves unes poques garbes a l’era i, sinó, mon pare tirava seixanta o
setanta garbes a l’era i eixes les havies de portar. Si en carregaves sis havies de fer deu
viatges i deu viatges si estava lluntet costaven de fer un parell d’hores.
Dominga Salvador, 1933.
Les abelles les tenien més lluny, a una roca que feia un poquet de tapa. El meu pare
sempre va tindre abelles. També plantàvem blat i pataques per a casa. Rabera en tenien
a tots els masos i no podia ser molt gran. La rabera era per fer corderets i vendre’ls, i
después féem llet i formatge, el veníem a un home que li deien Carabina, que venia pels
masos a comprar formatge. Els corderets venien a comprar-los, però después els teníem
que portar amb els matxos, a la sària, dos corderets a cada castró. Si era una rabera que
en tenia molts, entonces els portaven a peu, agarraven una cabreta més mansa, i els
corderets detràs. La meua mare munyia molt de temps per a treure quatre perretes. Mos
en quedàvem uns quants (formatges) i els ficàvem amb oli per a més avant; entonces no
podíem comprar lo que volíem. (Gallines) sí, i cerdet per a fer la matança, tots els anys
anàvem a comprar un cerdet o dos, per a la matança, això sí. Els pernils els veníem per a
comprar més porcells, mos quedàvem les espaletes per a cansalà magrosa. Hi havia
algun maset que sí que patien (gana), perquè tenien molt poqueta terra. No es podien fer
un cerdet, compraven sardines, quan venien al poble, per a mescla. Però nosatros no, i
mon pare tampoc. Com teníem bastant terreta, sempre menjàvem. Sembràvem per als
cerdets -no hi havia granulat- cols, remolatxes i farina. Entonces els bullies allò. Anaven
als molins a moldre ordi i panís per a fer farina per als cerdets. Els ous més bé eren per a
casa, per fer una tortilleta; com te contava, hi havia poca mescla. Per al pastor de casa li
féem una tortilleta, i au!
(El blat el molíem) al riu, al Molí del Pas i al Molí la Vinya. Els altres estaven més
lluny. També anava gent del poble, dels Ibarsos, de la Torreta Matella, pels camins de
matxos, passant per Culla, el Mas de Sant Cristòfol i per la Mangranera, als molins. A
moldre anava mon pare (…) Sí, alguns (peons) ajudaven (en l’època de sega), altres
pujaven de Culla a llogar-se. Als masos xicotets no calia, però als altres buscaven un
home -els deien els peons-, i a les deu o això, els portaven l’esmorzar (…) Vinya,
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també, poqueta, fèem dos o tres tonellets (de vi) (…) No, oliveres no. Bueno, al mas de
La Mangranera sí que en tenien. Les portaven allà baix a la Torreta Matella (les olives).
Al Riu -és més càlid- hi havia, però al Canto, no. (…) No sé què va passar, va canviar el
temps d’una manera que no anava el riu i no es podia moldre. Van tallar molt de pinar...
Allí (al Molí el Pas) els anys que vam estar no es podia moldre, i teníem que vindre a
moldre ací al poble, al molí de Quintín. Quan vam anar, venia el riu quasi tot l’ any, al
juny corria l’aigua calenteta, i es banyaven... Sí (la guàrdia civil vigilava els molins), jo
era molt jove, però el meu pare deia que sí, i denunciaven si no estava declarat, si no
estava la cosa clara. Anaven de nit, pujaven de lluny... Al molí, dalt, hi havia una bassa,
i después (feia) una baixada molt de tros, com una acèquia molt alta amb escaletes, i per
dins passaven uns tubs, i dins al molí hi havia una roda molt gran de pedra, i después
per fora un aro. Aquell aro es va corcar, i sense l’aro no es podia moldre. El meu home
va venir ací a Benassal i el va fer un fuster, i el va portar amb un matxo que teníem molt
gran d’ací al Molí El Pas. Haguera pogut rodar ell i aro... allí es va quedar. Davant de la
roda de pedra, l’aro de fusta. Hi havia com una piràmide, dalt ampla i estreta de baix,
quadrada. Dalt ample, per a tirar els sacs. Hi havia una escaleta i pujaven i tiraven els
sacs i anava baixant poquet a poquet. Quan no volies que es molguera tot, hi havia una
tapa contra la mola, i alçaven la tapa o la tancaven. I una palanqueta per a fer-lo més
gros o més finet, també; podies fer sèmola, guixassos, que havien de ser ben finets
perquè la farina de cigrons havia de ser molt fina. Feien sèmola de blat, un poc trencat...
i avant. A mi no m’agradava gens. Sí, (el segó solíem) triar-lo a casa. Teníem cedaços, i
venia pels masos la Granerera i, si es trencava la tela que era fineta, l’arreglava. Es
quedava tot el segó pels animalets. (Els que anaven a moldre pagaven) en blat. Si fèem
una càrrega d’uns cent quilos, dues taleques, ens donaven tres mesures de blat, i el que
tenia molí feia un poquet més de blat per a casa. Alguns no en podien fer prou amb la
finqueta que tenien i en compraven, perquè hi havia molts masos xicotets.
(Guardant la rabera) fees calça, calçetins... Xics no tants, però xiques sempre hi havia
on tu anaves a guardar, i xerraves dels xics, dels novios, dels bureos... Si estàs
acostumat sí (és fàcil portar una rabera), com tot. Hi havia llocs de tot, a vegades
passaves per llocs estrets i s’aventaven a menjar blat o lo que hi havia sembrat. Al
Canto teníem una lloma gran, al més amunt, i allí no et feien rabiar gens. D’hivern feia
molt de fred. Una vegada, allà a la primavera, anava d’un lloc a l’altre i hi havia una
costereta i un solà ple de sabines, i jo dic: “me’n vaig allà en vista del riu”. I no mirava,
i al passar contra una sabina, hi havia una serp més grossa que el meu braç, enrotlladeta,
i quan passava pel seu indret, alça el cap... mare, que susto!. Jo era jove i corria molt, i
no vaig vore la serp perquè no mirava detràs... com si haguera vist un bou!
(Els castrons) sempre hi havia algú que els sabia fer. Les cadires venia una dona del
poble, devia ser la tia Rosa. A emblanquinar, quan va morir el meu avi molt jove, va
venir la Peüca, la mare de Carmen, que era ja molt vella i li deien Vicenta. També
venien pels masos dones a fer matalaps de llana -no la roba-, venien a varejar-los i a
cosir-los, que no ho sabien fer tots.
Josefa Edo, 1937.
Tot a mà. El que més el que dallava algun tros. Lo del Corral del Sucré heu segaven tot
a mà, allí sembraven un any blat i l’altre pataques o remolatxes. Com tiraven tant de
fem, les collites eren molt bones. La sega costava vuit o deu dies, venien dos peons dels
Ibarsos, i tots els de casa. Pel matí l’esmorzar se’l portaven ells. A migdia pujàvem el
dinar, que quasi tots els dies fèiem lo mateix, una olleta de cigrons, lo que jo no
considero com els portaven caldo, amb aquella calor que feia. Pel matí, pernil i
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llonganisses fregides. Per la vesprada, bajoques sofregides amb una mica de costella o
punteta de pit. Ta mare i jo els pujàvem tots els dies el dinar, arribàvem a casa,
escuràvem i, amb la llengua fora, a pujar-los el berenar. Ademés havíem de guisar en
un foguer de carbó o foc en terra, no hi havia butano. Per a tota la gent que eren,
pillàvem unes acalorades... Despuès, quan acabaven, escampaven el fem, i quan eren
ací els bous, buscaven el parell de bous que tenien a l’Hostal Nou, i venia Amadeo a
llaurar. De nit se n’anava a sopar i a dormir a l’Hostal Nou. El dinar el pujàvem ta mare
i jo. Tancàvem un bou al nostre corral i un altre el corral de Forés.
Vicent Tena, 1939 i Milagros Tena, 1944.
Pràcticament (recordo) molt poca cosa (de quan era menut). Recordo que els meus
germans anaven a l’escola, i jo em quedava sol. Recordo estar sempre sol, era xicotet i
sempre estava sol i això et marca. I después, allà baix, el mateix. Els meus germans van
deixar d’anar a l’escola, perquè havíem d’anar a per faena. (Jo) portava els corders, el
ganao, no estaven a la quadra com ara, sinó al monte. (Teníem terres i rabera) i matxos,
una egua, burres,... Faena no en faltae. A vegades anàvem a caçar. No hi havia
diumenges, ni caps de setmana, ni vacances. No hi havie res. Als nou anys ja vaig
començar a guardar la rabera. Sí (ara encara vaig). Sempre sol. Ja forme part (de la
meua manera de viure). I no només això, també havie d’ajudar en el camp, perquè a les
vuit o les nou quan tancava la rabera, havia d’anar a ajudar allà on fos. Home, no sé (en
què pensava), perquè el pastor ha d’estar pendent de les ovelles. Portar una rabera és
com la faena d’un mestre: tu voràs que hi ha mestres als què els nois li tenen molt de
carinyo, i d’altres, que els nois van perquè tenen que anar. La rabera és igual. Jo dic allò
dels meus pares: hi ha pastor que agarra el ganao i a on va ell, va el ganao; i un altre
ganao que, quan va el pastor, ja fuig. És la sintonia. Sí, és que si als animals els hi dones
carinyo, ells et donen carinyo; si no els tractes bé, doncs, no… Els animals, són animals,
però tenen els seus sentiments (Vicent). Sí, sempre (hem estat) ací, tota la vida. Però no
me xoque molt estar tant a soles. A mi me xoque més estar amb gent, que no tant a
soles. Natros, ací, no (notàvem festa el diumenge), era un dia més (Milagros). És com
ara que són festes, has d’estar ací, sembla que no es treballe, però la faena l’has de fer
(Vicent). Però, bé, natros, el diumenge, sempre l’hem celebrat un poquet més que lo que
mos feen els pares a natros (Milagros). És així, un dia més. A més, el mas té una cosa
molt curiosa, que si un diumenge no fas una faena, al dia següent la tens doble (Vicent).
La faena que no fas avui, l’altre dia en tens el doble (Milagros). Potser, en aquella
època, la sega era l’època més forta. Moltes hores (Vicent).
Vam estar dos anys al Mas del Teuler, se dormia poc, se segava, munyíem les
ovelles,… Allí teníem ovelles, no cabres. I de nit, a partir de les deu, entonces, jo
procurava dormir la xiqueta que li costava de dormir; i acabàvem de munyir les ovelles
a les onze i mitja o les dotze, i si fèem el formatge, mos donava la una; i a les cinc del
matí, et tenies que tornar a alçar. Sí, natros acabàem a l’una de la nit, i a les cinc, ens
tornàem a alçar per tornar a munyir. (El formatge el fèiem per la nit) i (també) durant el
dia, perquè sinó la llet es feia agra. (Si es tarda molt en munyir) la llet aguanta menys…
Natros munyíem a les onze de la nit; ficàem el coll com hem fet ara i, mentre sopàvem,
es collae, uns tres quarts. I quan s’havia acabat de collar que era a les dotze de la nit,
féem el formatge, que jo sempre l’he fet ràpid, però ja era la una de la nit i después te
gitaves. A vegades, no et podies dormir de cansada que estaes; i a les cinc t’alçaves
perquè havíem de tornar a munyir, per a treure-les; no és com ara que els hi dones de
menjar al corral i no les traiem a què mengen. I quan feia tanta calor les treia el pastor a
les cinc del matí. Això era un parell de mesos durant l’estiu, pel que tu preguntaves, no
sempre féem la mateixa faena perquè sinó, això, no ho haguérem aguantat… A l’hivern
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es fa de nit a les sis, i normalment sopes i no es fa rés més (Milagros). A l’hivern,
normalment no se’n feia (de collà), perquè estaven amb les cries, i els corders estaven
molt de temps amb la mare (Vicent). Fees un munt d’hores (Milagros). És una empresa,
una maquinària que no es pot parar i, si pares, va tot malament (Vicent). Ademés que
natros se pot dir que hem anat dies de bodes... i quan tornes “tela” el que et queda.
Natros estar un dia de matí sense fer res no ho hem fet mai de la vida. Un dia de
vacacions no l’hem tingut mai en la vida. Natros vivim, mengem bé, però no gastant.
Mos agrada tot molt natural, no som d’eixos d’anar a comprar tonteries, d’això som
molt contraris. Jo dic que mengem millor que molts perquè ella és molt estalviadora, i
amb qualsevol cosa menges bé i no te val cap perra (Vicent). Però ell se refereix si
hagueres d’anar a comprar tots els dies tot lo normal, comprar, lo que vinga bé, anar al
mercat... no viuríem (Milagros). Si tinguérem que anar al mercat, no viuries. Si tens
conills de casa has de comprar algo de pienso però, no és anar a comprar la carn
(Vicent). Compres fruita, la compres perquè natros en mengem molta. Som menjadors.
Era diferent el treball de l’hivern. Passa que en este terreno hi ha massa coses. Acabaves
de segar, ja s’havie de llaurar (Vicent). Pa sembrar después, i en acabar això, la vinya
(Milagros). La vinya que díem, i quan venie Tots Sants ja s’havie de sembrar (Vicent). I
se sembraen pataques també (Milagros). Això era de secà (Vicent). La pataca era una
altra collita. Era la collita com la del blat, la pataca. Quan se fee al bancal era la tardana
(Milagros). Se sembrava per Sant Joan i es recollia per Tots Sants, s’havia d’arrancar
perquè venie el fred i se gelaen i sembràem remolatxa per als cerdos. Total que no
paràem mai (Vicent). Món pare, quan replegae les pataques, les replagae llaurant i
detràs anàem jo i la meva germana i el meu germà Enrique a replegar; a llaurar i a
replegar. En lloc de fer servir aixada, les recollíem llaurant i natros les replegàem. Un
any, mira si fee fred, que teníem una foguera a cada punta de bancal i quan aplegàem a
la punta, si no mos escalfàvem, no podíem tornar a plegar una altra vegada. Dos
fogueres, un foc a una punta del bancal i anar replegant pataques. I a l’altra punta mos
escalfàvem i quan aplegàem a l’altra, també. Això sí, d’hort, n’hi ha hagut sempre en
esta casa. Però eixa activitat comença el mes de març, que prepares l’hort, i s’acaba a
l’octubre. Te dóna molta faena això, com regues sempre... Mon pare feia mig mas o deu
jornals de blat i deu jornals de pataques, mig d’un i mig de l’altre. I la pataca també
l’havíem de replegar ràpid per a què no se gelare al bancal, que per Tots Sants ja feia
gelades. Valia diners (Milagros). On se sembrava el blat, l’any següent se sembraven
pataques i així anava bé perquè descansae el terreno. Se sembrae panís i tot això. El
panís es duia a pelar (Vicent). Això de nit. Això es fee quan fee el dia curt (Milagros).
Se feia un jornal, dos o tres de pèsols, mongetes,.. Que se collien i a carretes se portaen
(Vicent). I es feen les dotze de la nit (Milagros). Se collien moltes figues i s’assecaen,
assecar figues (Vicent). Però eixe tema és del terreno d’allà baix. Ací no se coneix
(Milagros).
Es sembrava blat, ordi, un parell de jornals per fer pinso pels animals i avena. L’avena
se segae verda pels animals (Vicent). Però el més bàsic era el blat perquè era amb el que
es fee la farina i es pagae bé (Milagros). (El que sobrae) es venie, el que passa és que hi
havie molt poc (Vicent). Però bé, segons a on, perquè ací es collia molt. A Benassal, hi
ha uns bancalets molt menuts, i tu no has vist aquesta planície, però com a terra bona
per plantar blat, Benassal, deu ser dels millors (Milagros). En temps de la postguerra no
teníem abono i, si no tiraves una mica de fem, si no s’abonaven els camps, no es podie
fer (Vicent). Però Benassal, el problema que té, és que amb bancalets menuts, tu no pots
treballar tant com allà; però la qualitat de la terra (és molt bona) (Milagros). Van anar
portant llavors. Primer jo me’n recordo que estava la “seixa motxa”, o “motxamorro”
(Vicent). “Motxa” volia dir que no tenia la punteta aquesta… (Milagros). I estava una
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que era molt bona per plantar, que es deia la “seixa roja”, semblant a “la sabatera”, però
rendia menys. I li van dir “la sabatera”, perquè la va portar un sabater del poble, va
treure una espiga o algo semblant, i va fer aquella llavor (Vicent). I li van ficar el nom
de l’amo (Milagros). La “sabatera” aquesta, no sé si va ser Enrique qui va portar aquella
llavor. I ara después han vingut altres blats: havia la “florència”,… Sí (s’havia de
recollir de forma ràpida), perquè, si plovia, s’havia d’arreplegar el blat, era la faena de
tot l’any. I la sega, pos, havie d’estar seca, si es podia es secae una miqueta al relentet,
per trillar millor… Però si se secae molt que se te passae... L’ordi sempre se deixae per
al final, però sec és molt mal de plegar. Aquesta era una de les raons. I l’altra raó era
que, si tu avui segaves i demà et venia una granissada, si estava el blat… Quan era
l’hora de trillar carrejàem les garbes i fèem l’era. Cada casa tenie la seua era. Natros,
allí, mon pare tenie el costum de carrejar-ho, i quan ja estaven les garbes a l’era -una era
de cent garbes, per exemple, cent deu o cent quinze per exemple-, si fa bon temps es fa
bé però si pilles un dia que no fa molt de sol costa de moure la palla... Entonces
agarràem una balança amb un poste, i en la punta un ganxo, i amb un altra barra llarga
de pi o xop, li posàem una ansa al mig de la balança, i amb aquella barra es ficaen les
garberes, feia de grua. Ells ja ho tenien calculat, per fer una garbera de 300 garbes, les
garbes tenien que començar... I començava la garbera, i si estava ben feta, s’acabava en
un moment. I entonces anaves posant totes les garbes i, en cas que ploguere un mes, ja
no es banyaen. Per fora es banyaen però per dins no. Doncs, bé, quan ja estava això fet,
agarraes la balança, nugaves la corda fins a baix a la punta, enganxaes la barra amb una
corda que teníem i la posaves lo més propet a la era. Això ho féem al costat de l’era, el
més propet de l’era. I quan ja teníem les garbes fetes, entonces, començàem la trilla.
(Per fer la garba es feen servir els) vencills. Mon pare solia fer-ho abans d’anar-se’n a
dormir. Feia tots els vencills i entonces ja dormia més descansat. Ell agarrae els
vencills, i els banyae amb aigua. I entonces començae la trilla… Natros, en un dia,
solien tirar unes cent garbes… El procés durava un dia. Cent garbes, cent deu, cent
vint.., segons com teníem les garberes, perquè cada classe eren d’una junta i no es
podien barrejar. I tiraves les garbes, desfees els vencills, les escampaes i les mullaes una
mica. I después, les agarraes amb una forca. I una vegada això, agarraes una colla de
matxos i els féem voltar durant mig hora per damunt perquè la palla estava molt
amuntonà i, amb unes quantes passades, ja s’anava desgavellant. Entonces, quan ja fee
la mig hora, ja era quan aixecàvem la palla. Mon pare agarrae la forca i anava tombant
la palla. I entonces, ja posava el trill, i anar fent, aixina: quatre o cinc tocades, hasta que
la palla es desfee, i ja es trillae; a les primeres tocades, havies d’agarrar la forca per
baix, i quan ja venien les últimes tocades, havies d’anar trillant ja el que giraves, i
només per la part d’amunt, perquè no es desfès. Quan ja estava la palla solta, entonces
s’havia d’espallar. “Espallar” era llevar la palla, llençar-la i se quedae la part del gra.…
I entonces amb un raspallador ho amuntonàem (Vicent). Natros tenim un trill, que el
podríem posar bonic i lluent per alguna exposició. És que ho dic per això, és que està
allà i limpiant-lo i arreglant-lo quedaria un senyor trill (Milagros). (Cada pedreta de baix
del trill) es diu una “pedrenyera”… Entonces, una vegada has llevat la palla, els homes
ho amuntonaen i es feia la “serra” (Vicent). La “serra” vol dir, que el blat i la palla que
han quedat juntets, s’amuntonen (Milagros). I entonces s’agarra la forca i… Primer
agarràem la forca de tres forcons, i l’anàvem ventant… Se passe la primera forca a la
palla, i después ja vas amb la pala; i la pala ha d’anar al davant barrejant, ben raspadet.
Vas anant d’ací cap allà. I s’ha de tirar el blat, quan ja en tens molt, els tires al damunt, i
s’ha de deixar ben net. Sempre i quan faci vent, si no fa vent s’ha de parar (Vicent). Has
d’esperar a fer l’era l’altre dia (Milagros). Hem d’esperar hasta que faci vent. I quan ja
l’has passat tot, entonces es criba. (Quedava) molt més (net) que ara. Recordo que una
vegada vàrem fer-ne un... (de paller) (Vicent). Ací, perquè es collia molt de blat, sempre
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féem pallers perquè no cabia a la pallissa (Milagros). Anaves posant la palla i l’anaves
arreglant, arreglant, l’anaves arrepretant per fora i s’anava secant. I al final, una vegada
damunt, ficaven terra. (Vicent) Per fer les teulades també es feia servir una palla més
llarga, i la ficaven al damunt en punta a dalt, i damunt li ficaven terra. I llavors, la terra
aquella, entre el corrent i la terra que havia al damunt, l’aigua no es colae pel paller
(Milagros).
Hi havia una habitació destinada per això (per deixar el blat) (Vicent). Ací, mon pare no
tenia problema amb les rates, perquè va fer al graner una paret de cantó a cantó i el tirae
per dalt, i el tirae per un forat que havia per dalt i per una finestra el tirae a dins. Fes-te
compte que ere un almacén; i per baix tenia tres portetes de separació (Milagros). Sí,
està tot fet d’obra. I aquella habitació es dedicae exclusivament per guardar farina, i
aquestes coses… (Per a moldre el portàem a la fàbrica i anteriorment als molins d’aigua.
(El molí de Pedro) eixe encara anava amb mola de pedra, el de la Placeta era com un
triturador (Vicent). El motor ere elèctric. I ací, el mateix que el seu pare, anaen als
molins d’aigua, i mon pare anae per on tu has passejat tantes vegades, prop del Riu de
Montlleó; mon pare anae al Molí Pas a moldre (Milagros). Natros anàem al Molí d’en
Rillo. Allà (al Canto) sempre va haver més aigua. El Molí d’en Rillo agarrae l’aigua del
torrent de l’Assut, i jo no sabia perquè es deia el Torrent de l’Assut; i són aquelles
sèquies, que agarraen l’aigua del riu per portar-la als molins. Allà, al Molí d’en Rillo, de
la Torre Monfort, l’aigua l’agarraen d’allí del Rivet per un passeig pel qual passa una
persona (Vicent). Està el Molí Pas, que és el més antic; i después el molí de Vilafranca
que és el de Pitarch, on el meu pare anava molt. I està molt propet d’allà, suposo que el
molí Pitarch, primer no estava fet, i per això anaven tant lluny; però està a una hora
d’ací, a quatre o cinc kilómetros (Milagros). Al Riu de Montlleó anaen molts (Vicent).
Els molins d’Ares eren molt importants, allà també van moldre, i és un dels últims
molins. Feia molt poc encara molia i encara feia farina de guixassos… Els matxos
carregats de blat anaven al molí de Pedro. Això ja ere después (Milagros). Un sac a un
costat, l’altre a l’altre costat i un damunt (Vicent). Això era después, quan ja no s’anae
al molí d’aigua i ja tenien el molí de Pedro… (Milagros). Ací, a este poble, per al carro,
era molt dolent (Vicent). Hi havie poquets de carros (Milagros). Bé, els matxos es
compraven per treballar, la feina era per treballar, no? El que passa és que per ací anàem
amb matxos amb una barra agarrats, i allà baix carregaen amb carros, però ací per
llaurar, matxos i avant (Vicent). Això és el què tu te’n recordes: li posaven l’albardó, li
carregaven un sac a cada costat, i a moldre al molí de Pedro (Milagros). Sempre havia
farina de retén però és que, si la farina la molies en molta quantitat, es quedava una
mica rància…(Vicent). Es molia el que tu dius: potser es tardae un mes en anar a
moldre; i es feia tot el pa; i ací (al mas), per exemple, hi havia un pastor, dos criats que
treballaen la terra i la família que no era curta i se pastae molt (Milagros).
Ací havia vinya i a casa teua també, eh!. (Milagros). Sí, hi havia un cupet. Antigament
(per a la verema) s’ajuntava la família, era una festa (Vicent). Te’n recordes del tio Juan
que estae allà baix que pujae raïm?. Te’l donae perquè estàem tots allí sempre els del
carrer reunits (Milagros). Fèem la verema i tot això, es trepitjae el raïm amb els peus.
Una vegada que estae trepitjat, el posaves a la premsa i el premsaes i el vi pos jo sempre
el vaig vore fer aixina. Sempre a casa el vaig vore fer aixina, el pare tenie una premsa al
corral. Amb tonells, i els tonells, jo sempre el meu pare ho feia així, quan s’acabae un
tonell que treies el vi que gastaves, escorries el tonell per a què ixquera tot i, quan venia
el moment de la verema, uns dies antes, en mig del carrer, posaves un caldero gran al
foc, ple d’aigua, d’aigua bullint, i natros posàem un plat de sal sossa (...) Entonces quan
bullia l’aigua, posaves un calderó d’aigua a dins, soplaves... ho feies dos o tres vegades
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i quan estava tot ben limpio que eixia l’aigua ben clara, deixaves que s’escorreguere.
Después se posae en el puesto el vi i ja està. Una vegada que colaes el vi, el ficaves
perquè fermentare (...) Natros sempre el féem (bullir) al tonell. Com que el posaves
amunt... (Vicent). I quan bullia, la brutícia la treies tota fora. És com quan bull una olla
que la grassa va per damunt (Milagros). A la fossa el vi supura. I ja quan acabae de
bullir, doncs menguae, ho deixaes uns dies i, quan vees que ja estava, canviaves de
tonell i cap a baix. Después, quan venia Nadal, el trasbalsaes. Passaes el vi i el tornaes a
rentar (Vicent). Ja quedava el vi limpio del tot (Milagros). Natros sempre el vi quedae
clar i limpio i bé de tot. S’havie de fer tot aquest procés, después, va ser quan natros
mos vam casar. Es va fer la cooperativa d’Albocàsser i portaves el raïm allí (Vicent).
Después va vindre que te pagaven per arrancar les vinyes. Vam acabar per arrancar la
vinya i no n’hem fet més (Milagros).
Fernando Vives, 1944.
(Al camp) pos (feia) totes (les faenes), mira: llaurar amb el matxo, sembrar, segar amb
la falç, fer les garbes, portar-les a la màquina pa batre. Entonces se batie molt amb els
matxos a les eres, abonar, la faena de sempre i avant. Entonces se feien vores, se feien
molts solcs pa que l’aigua anare tota canalitzà i això és lo que feien (…) (L’agricultor)
si no s’anae llogat, molt justet, molt justet. Se menjae perquè entonces se menjae, però
no és com ara. Ni tenien telèfono, ni tenien cotxe, ni gasolina, ni seguro de cotxe, com
no hi havie res…, en menos també se passae. Entonces, claro, amb lo que se collie al
bancal i quatre dies que anaen llogats a treballar…, amb això se passae, i avant. Però no
cregues que sobrae molt, venie justet. Sí, també se’n sembrae (de tabac). Hi havie un
que es die ”bord” i l’altre ere ”ver”, dos classes de tabaco, sí que se triae, sí (…) (La
terra) s’arrendae o a mitges, perquè moltes vegades un bancal o això que agarrae un,
havie de guardar mitja collita pa ells i mitja pa l’amo. I les herbes i això s’arrendae, te
donaen entonces un formatge o, segons el tros que tenies, si tenie molt de tros te’n
donaen més, si en tenies menos pos te’n donaen menos, un formatge, o dos o tres litros
de llet i això (…) Els pastors d’antes, jo me’n recordo que quasi sempre ere gent major
la que guardae les raberes. Entonces també hi havie molta gent que tenie rabera pròpia,
però també n’hi havien que eren pastors que anaven assalariats per a un amo. I entonces
les raberes…, compraen les herbes, al que tenie un tros d’erm li compraen les herbes, li
pagaen i anaven allí a pasturar les ovelles i avant. Les portaven a un corral i... entonces
a lo millor eren raberes de 100 ovelles o menos (...) Als masos tenien un parell de
matxos i mira, lo mateix que al poble, llauraen, tenien la seua rabera, tenien el d’açò, els
seus cerdos i tenien a lo millor els animals també, tenien animals i la faena la mateixa
que al poble i avant. Lo que passe és que entonces, claro, allà quan natros érem molt
jóvens, entonces el menjar valie molt. Als masos, qualsevol mas tenie gent llogà i estaen
bé de tot. Después ha vingut a un punt que no poden viure, però primer vivien i vivien
molt bé, millor que la gent del poble. (El blat) el compraen les farineres si ho volien
vendre, i els formatges els feen a casa -formatge casolà- i el venien; anaen pels masos i
replegaen el formatge i después el venien i el baixaen a Castellò o a Vila-real o el
venien fora, però ere tot manual. I els animals pos també els venien, els animals, els
pollastres... Quan venie l’estiu a la Font, pos els venien al senyors de la Font, venien els
pollastres i anaen vivint. Después va vindre que ja no es podie viure al mas. (Les
relacions entre els del poble i els dels masos) eren bones, pero hi havie una diferència.
(Aixina) com ara no hi ha diferència ni que visquen al mas, ni que visquen al poble, ni
que visquen a la capital, entonces, claro, com venien a lo millor una vegada o dos a
l’any… Hi havie de tot, hi havie molts que venien molt poquet però venien com si
tingueren vergonya, era una cosa rara vindre al poble, perquè a lo millor venien dos o
tres vegades a l’any.
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Emili Ferrando, 1948.
Bé, el meu pare i tota la gent del poble que tenien professions artesanals, combinaven la
seva professió, el seu ofici, amb el camp. Al camp, anaven tots: homes, dones, nens... ,
anaven tots quan calia. Et comentava que Benassal estava tot ple de blat, estava tot
plantat de blat i recordo que, quan jo era petit, va haver un any que encara vaig anar a
segar, i aquí al meu dit encara tinc el tall. No (portava protecció), la “soqueta” aquella
que ens posàvem no me la vaig posar, i em vaig fer un bon tall aquí (...) De les feines
del camp, hi havia dos que eren molt gratificants de fer, no? Una era la sega i la trilla, i
l’altra era la verema. En aquella època, quan jo era petit, doncs el blat se segava i
tothom col·laborava; a casa les dones feien aquells feixos que servien per lligar les
garbes, no?, els vencills, que deien. I després, doncs, es portava el blat a les garberes, es
“carrejaven” - que es deia- a l’era. A l’era s’estenien i allí passaven els cavalls o els
matxos, passaven donant voltes amb el trill darrera. El trill és com una taula... Tu no
n’has vist mai cap? És com una taula com aquesta, anem a suposar, però que per sota
està tota plena de pedretes incrustades, de pedretes en punta incrustades a dins, que fan
com petits ganivets, no? Llavors és clar, en anar voltant pel damunt de les garbes
desfeien l’espiga. Però, nosaltres, per què ens ho passàvem bé? Perquè quan els matxos
començaven a donar les voltes, damunt de la taula -que estava planeta i les pedres
estaven per sota- , damunt ens posàvem els nens petits. És clar, a més de fer pes,
nosaltres ens ho passàvem pipa, perquè era com una “nòria”. Era un tipus de feina
podríem dir gratificant, perquè es recollia l’aliment de l’any. Tu fixat que tant la
verema, com la matança del porc, com la trilla, era per recollir l’aliment de l’any, i allò
era una festa agradable. La gent s’ho passava bé, cantava, explicava acudits, ens tiràvem
al damunt de la palla... Bé, tota l’operació abans de recollir el blat. A Benassal la sega i
la verema es feien una mica més tard, conforme els pobles anaven pujant d’altitud es
feia més tard, perquè els cultius costaven més de madurar. En aquests pobles rurals de
Castelló, normalment les festes de cada poble, coincidien amb l’acabament de la sega.
Si tu et fixes Benassal està més alt que Albocàsser, les festes d’Albocàsser són per a la
Mare de Déu, i a Benassal venen a finals d’agost, no? A Vilafranca eren més tard que a
Benassal, perquè està més alta. A Culla, eren un pelet abans que a Benassal. Vull dir
que normalment era així. Les festes eren la culminació de la feina. Després venia la
celebració i el descans. Fins que no es batia la gent no tenia ganes de fer festa perquè
havien d’assegurar l’aliment anual (...) La verema es feia pel setembre i octubre, per
aquesta època. Recordo que anàvem tota la família, amb els matxos, després ja amb el
tractor, amb els banastos. Allà tallàvem, carregàvem, menjàvem, disfrutàvem,
cantàvem.., no? Era com una festa, la verema. I després portàvem el raïm al cup. Allà
fèiem el vi i tot el “trassiego” del vi, de trepitjar-lo amb els peus agafant amb les mans
una corda de dalt, de prémer la premsa,... És clar, això són experiències molt maques.
Júlia Ferrando, 1961.
I después també veremàem. A veremar sí que no mos perdíem res. I tots els anys
m’emportave una picotà d’una abella perquè havies d’assomar el morro al banasto.
(Anàvem) a Foies, ere el bancal de casa l’abuela, de mon pare. Fèem el vi i después el
portàvem a picar ahí al cup del tio Honorio. Después teníem tonells, me’n recordo que
els deixaven oberts i allò bullie, hasta que treia la mosta que es diu. No (he arribat a
trepitjar el raïm) perquè jo lo que he conegut ja era més en maquinària. Me’n recordo
que agarraen les garrafes i les abocaven al tonell i después sempre mirant les llunes pa
trasbalsar el vi, pa limpiar-lo i hasta que no passae un cert temps el vi ixe no s’encetae,
hasta que no consideraven que estave bo.
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Pere Enric Barreda, 1964.
Com anava al bancal amb els pares, l’avi o la tia coneixia prou camins del terme: el de
la Verola i el Manyà, después el de Foes, el del Mas de Vicento, el de la Creveta, el de
les Serrades (i de Sant Roc quan pujàem a l’ermita). Al Manyà anàem pel camí d’Ares o
del Saulonar. Encara me’n recordo de quan estae sense obrar la costera, plena de sauló, i
José Artola va fer el seu matadero de conills. També estae la Magdalena, i uns bancals
del Corral del Sucrer a on ma tia tenie una caseta, un corralet amb pesebre i una cisterna
d’aigua de ploure que valie per ensofatar amb aquelles matxines que eren de llanda de
bronze. A la Verola no teníem casa, només una pallissa assolada al costat de l’era, que
l’any passat la va vendre el nostre pare, però teníem un bancal que li díem “de
l’anoguer” per un arbre molt gran d’esta espècie que encara està allí (…) A mà també
vaig vore fer treballs com traure pedra, quan el nostre avi fee la caseta del Rivet, que
amb una barrina fee un forat a la roca, que ere saulonosa, posae la pólvora i la metja, i
en encendre-la i petar se separaen peces que, si eren molt grans, les menejae amb el
perpal de ferro, i amb un mall les picae. Quan eren més menudes ja se podien menejar
amb una perpalina i se treballaen amb un martell d’aparedar. Amb un carro se portae
tota la pedra a la paret del bancal, i se fee paret, tota de pedra seca sense cap material.
No sé si tu te’n recordes, però baixar damunt de la sària del matxo des de la Verola al
Manyà per aquella costera plena de revoltes, que ere tot bosc de carrasca i erm, ere un
bell record d’aquell temps. Tot això se va acabar en comprar mon pare un cotxe quan ja
tenia jo dotze anys. A la casa del Manyà no vam arribar a dormir mai, però anàem a
picar els cigrons, a emblanquinar, a regar l’hort també. En canvi baix al Pla estaen els
grans bancals d’armelers i uns altres, que después el nostre pare va canviar els cereals
pels avellaners, i ja va fer una caseta amb una cisterna perquè no calgués que pujàrem
al mas. També hi havia tal qual de vinya, alguna olivera, i arbres de fruita com el gran
cirerer, els presseguers de la molla groga i de la molla blanca -que tant li agradaen a
l’avi Francisco i ara igual s'ha perdut la llaor-, els prunyoners de prunyons grocs o
verds, abrecoquers, i les pomeres santjoaneres. També buscàem pebrassos al carrascal, i
collíem juncs i cardanxes de la bassa, i de l’hort els pèls de les carxofes de l’herba
colera, que valien per fer la collada i el formatge (...) Hasta la mecanització del camp, el
matxo ere una eina bàsica de treball i de transport. Quan no treballae, el tenie al corral el
nostre pare, amb la morrera i el cabestre posats, i nigat a una estaca del pesebre amb un
ramal. Menjae palla, i el nostre pare li afegie ordi i avena quan treballae. Dormie a una
mallada de palla fluixa, i pixae, i cagae, i naturalment este fem seu mesclat amb palla
s’aprofitae. Més d’una vegada ne vaig traure a castronades. Quan estae al bancal per
menjar se li posae un morral, que ere una bossa de roba basta penjada de les orelles i
ajustada al morro, i allí dins ordi o avena o lo que hi havie. El nostre pare l’havie
d’aparellar cada vegada amb l’albardó, que se sostenie amb una singla a la panxa, la
tafarra a les anques, i si calie anar costera amunt també un pitral a les potes de davant.
Damunt de l’albardó anaen les eines que triae mon pare segons el treball que s’havie de
fer. Per transportar càrregues menudes li posae la sària a soles; per portar garbes o sacs
ja feen falta els carrejadors i, sobretot, les tauletes, que eren unes fustes als costats que
no dixaen que la càrrega tocare la pell del matxo, el rossare i el ferire. Només una
vegada per portar cànters d’aigua vaig vore que el nostre pare posare uns argadells de
vímen, que tenien sis forats per posar els cànters. Per anar a llaurar havie d’aparellar el
matxo amb sària, i als corrintxols li posae les eines de llaurar -que ere el forcat-, i
damunt nigae amb un ramal les barres. Si calie encara posae damunt la taula d’entaular.
Només arribar al bancal la primera faena ere descarregar el matxo. Per llaurar li posae el
colleró, li enganxae les barres i en la cameta el forcat amb la rella. I per aguantar les
seues parts el tascó, el dental, les orelleres, la pala o l’esteva. Normalment se llaurae a
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solc.
Ell portae l’animal amb un ramal a la mà esquerra, i amb la dreta apretae l’esteva
enterra, que fee el solc. També hi havie una manera de llaurar especial que ere el
rompissar, que ere més bast i se fee als rastolls después de segar, o a un erm també quan
se volie traure el bancal. Aixina se trencae la crosta d’enterra i s’arrablie el vegetal que
hi havie damunt perquè se podrire i fere d’abono. Antes de sembrar, a agost avançat o a
setembre ja, se fee el mantornar, que ere només lo mateix però dins d’un bancal, girar la
terra superficial perquè parare a baix i la de baix perquè parare damunt. Antes de
sembrar se podie amanir el bancal tirant càrregues de fem, del mateix matxo com t’hai
dit o, si topete, gallinassa, lo que venie bé, o de conills també. Eixes càrregues de fem se
portaen als cornalons de la sària. Cada deu o dotze passes el nostre pare n’abocae un
muntó i después se repartie pel bancal amb el castró i amb la llaona. Segons el tipo de
llaor que se volie sembrar hi havien dos formes de sembrar, que eren a solquet i a boleo.
A boleo ere per a llaors menudes, per al blat, per a l’avena, per a l’ordi i no res més, se
pot dir. En este cas se dividie el bancal amb uns trossos de gaidó que se dien les
porques. Mon pare en marcae una, fee un solc i, mentres descansae el matxo, se posae a
l’esquena, a la mà esquerra, un sac que estae nigat de la boca a una punta del cul. I amb
la mà dreta treia grapats de llaors que les escampae cap a tots els costats. En acabar eixa
primera porca, tornae amb el matxo, posae les orelleres al forcat i tapae la llaor que
havie tirat. Marcae una altra porca i així fee tota la sembra a boleo succesivament, una
porca detràs de l’atra hasta acabar el bancal. I en acabar passae la taula amb ganxos per
tot el bancal ja recte i ja estae. Después estae el solquet, que ahí jo vaig ajudar, poc o
molt. Per sembrar a solquet el matxo ja treballae sense parar, i se fee només amb llaors
grans, com el panís, per exemple, les guixes, fesols també, cigrons, i alguna vegada
pataques i tot. Jo mateix les podia tirar una a una enterra anant darrera del matxo i d’ell
que obrien el solc. També se podie fer amb llaors menudes, entonces se gastae un canut,
sobretot si ere blat, ordi o avena que se sembraen entre els arbres o entre la vinya. A una
punteta de bancal també se fee aixina per al centeno que después valdrie per als vencills
de les garbes, ja no s’aprofitae per a cap altra cosa. Al Manyà el temps de sembrar
canviae segons les llaors. Aproximadament -i això sempre depenent del temps- les més
primerenques eren el blat i l’ordi, que se sembraen al voltant de Tots Sants. Ja passae
l’hivern i cap al febrer se sembrae l’avena; la pesolina i semilla al març. I ja, de cara
l’estiu, a últims de maig, les guixes, els cigrons, el panís i una cosa que se dien els ieros
que eren també per a menjar els animals. Al juny, ja quan ja fee calor, fesols i pataques.
Però tot depenie molt del temps, segons com anae el temps, més tard o més prompte.
Una altra cosa que també se fee a mà eren els gavells, que ere una forma antiga
d’abonar. Se tallaen argilagues i erm a un ribàs o a una vora de bancal. Después
s’amuntonaen pel bancal i damunt se posaen castrons de gleves i de tarrossos de terra i
se botae foc baix i se cremaen. Esta terra cremada ere molt bona com a abono.
S’escampae per tot el bancal mesclada amb la cendra quan se llaurae.
Portar el dinar al segador ere un entreteniment que també recordo als nou o deu anys,
sobretot quan mon pare segae a la Verola i dinàem els dos al bancal “de l’anoguer” baix
de l’albre. Ixia de casa amb una gorreta perquè pegae molt fort el sol, i la cistella amb
l’olla de recapte, pataca groga o pataca i bajoques. Pel camí d’Ares i pel Pou de la
Verola fea cap al bancal. Per cert una vegada me vaig trobar passat el Saulonar amb
l’auelo Giral, que anae catxo amb un gaiato. Me va dir que “què fadrí i què pito era
d’anar a portar el dinar a soletes per aquells camins”, la veritat és que no trobaes quasi
que ningú. No vaig arribar a segar mai un dia sencer, però el nostre pare m’ensenyae,
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amb la falç a la mà dreta, sempre después de guardar-me el braç i mà esquerra, els dits
en la soqueta i el braó en la samarra. El grapat de blat se tallae amb la mà dreta i se
sostenie a l’esquerra. Quan s’omplie la mà plena se fee la primera emborrussada, se
nugae amb dos palles i se sostenie amb el dit menut. Después la segona emborrussada,
que s’aguantae amb el segon dit; la tercera emborrussada, que ja formae el falcat i se
dixae enterra. Entonces se quedae la mà esquerra buida. Generalment, quatre falcats
feen una gavella, i quatre gavelles una garba (o més, segons la grossària). Esta garba
s’havie de nigar bé, i per a això se gastaen els vencills de centeno, que la nit d’antes
s’havien humit i s’havien recordellat molt bé aguantant una punta baix del peu i girant
bé l’atra. Estos vencills nigaen la garba al girar-los dos o tres vegades amb l’ajuda d’un
bastonet. També hai de dir que el nostre avi Quintín, al Rivet, tenie afició a segar amb
dalla, que en ser tan gran i tindre tant de tall adelantae més, però tenie l'inconvenient
que s'havie d'esmolar i se li havie de picar la fulla molt a sovint, perquè pegae a les
pedres i si hi havie algun bastonet o això i s'esmossae. A cada dallada l’avi tombae un
bon grapat d'espigues enterra i, amb un bastonet, li les replegava per fer les gavelles i
garbes igual que hai dit antes. Una vegada estae fet això les garbes se carrejaen en el
matxo i se portaen a les eres de Loreto, a on estae la trilladora de la Cooperativa. Però
prompte van fer pista pel camí d’Ares a la Verola, i ja passaen els tractors i ja se va
acurtar molt eixa carreja. A Loreto cada persona fee una garbera que ere el seu muntó
de garbes i, en tocar-li batre a mon pare, un de la Cooperativa que estae contra una
taula, li les allargae [les garbes] a un altre que estae damunt, que llevae el vencill i tirae
les espigues soltes a la gronsa. Baix estae Àngel Barreda que posae a l’ensacadora el sac
per al blat i per l’altre costat de la trilladora ixie la palla. Una màquina que se die
l’embaladora les convertie en les bales de palla que estaen nugades en dos o tres
fildarams. Después tant els sacs de blat com les bales de palla les portaen a casa en un
tractor de la Cooperativa. Tenim retratat l’avi segant amb dalla!
Una atra de les faenes a les que els xiquets podíem ajudar i nos divertíem ere anar a
regar l’hort. Els pares, l’avi o la tia, segons l’hort, anaen a soltar la bassa. D’horts ne
teníem ahí al Rivet, después a la bassa del Manyà també, i después a eixe puesto que
dien la bassa del barranc entrant de cara al bancal de les Nel·les. Quan estae solta la
bassa els xiquets xalàem de vore com l’aigua corrie pels reguers hasta arribar al puesto
exacte. Allí una eixadellada de fang la desviae cap al solc que tocae, i s’anaen regant les
eretes de bajoques, de tomateres, hi havie bledes també, de carlotes, de pimentons
alguna vegada, d’encisam, d’endíbies, més poques vegades. També un rodalet de
pepinos i después les carabasseres, aixina com els solcs de pataques que s’anaen
omplint poquet a poquet. La nostra única faena, des de l’altre costat de l’hort, ere dir
que l’aigua ere a punt de saltar fora del solc. Una atra eixadellada de fang, i el xorro
d’aigua ja canviae de solc. També teníem afició a llevar algun cargol o bavosa, i
sobretot xalàem a la bassa de caçar culleretes o alguna granota, també de llevar els cucs
ratllats de les pataqueres, que entonces eren molt abundants, motiu que fee que les
pataqueres s’hagueren d’ensofatar a sovint. Esta forma de regar se repetie igual, una
vegada i una altra, des de maig a juliol o agost, hasta quan calie. I después fee molt de
comboi vore els sacs de pataques, les cistelles de tomates o de bajoques que arribaen a
casa, aixina com aquelles carbasses grogues tant re llargues que se gastaen per fer la
confitura, i n’hi havie alguna de molt gran que la tinc retratada.
Un altre moment molt important ere la nit de pelar panolles, cap a meitat novembre,
segons els anys. En arribar el punt, mon pare arrancae les panolles i les carregae a la
sària del matxo i les portae a l’entrada de casa, a on les dixae en un muntó. Se pelaen al
llarg d’una nit o dos, segons la collita, después de sopar promptet, i solien vindre els
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avis i la tia i sobretot Baptiste Boix i Francisqueta Colom, que eren de la Canaleta. Això
se fee primer al menjador de casa Sobre, i després a l’entrada o al garaig de la casa
nova. Només se pelaen les panolles curtes, que s’havien de desfer i se’ls llevaen els pèls
i totes les pampes de fora, perquè les panolles més llargues i vistoses se’ls dixaen tres
fulles pa fer una trena i per penjar-les. Eixes serien la llaor per a l’altre any. Les pampes
les llevàem a estirons i entonces se quedae la panolla neta, que se posaen a cabassos i
quan estae ple el cabàs s’abocaen a sacs. Amb les pampes se anae fent poc a poc un
muntó, i quan ere prou granet els xiquets xalàem molt de rebolcar-nos per allí i de fernos rabiar també amb els pèls de les panolles i tot això. Quan acabàem, que podien ser
cap a les onze o dotze de la nit, la nostra mare solie traure un ressopar de sardines
salades fregides, amb pa, un barral de vi i un plat de mel i d’armeles.
Una altra curiositat que m’ha dit moltes vegades el nostre pare sobre els llauradors i
pastors és que coneixien l'hora aproximada de dia i de nit segons la posició dels astres,
sobretot el Sol, la Lluna i uns pocs estels, bàsicament les Cambrelles i els Bordons. La
posició del Sol indique les hores de dia, i migdia exacte a la Roca de Migdia del Mas de
Forés, des del poble, o a la del Mas d'en Grenyut des del Manyà. Els estels, per la seua
part, indiquen l'hora de la nit: les Cambrelles són un carrós rectangular de set o vuit
estels que als llibres se diuen les Plèiades. Ixen per Llevant en amagar-se el sol i
seguixen el seu recorregut, de manera que la seua posició indique l’hora de la nit, igual
que el Sol la del dia. Quan s’amaguen per Ponent indiquen també la proximitat del dia,
igual que els Bordons que són tres estels en línia recta que als llibres formen part de la
constel·lació d’Orió, que apareixen només quan s’acoste el dia.
Hi havie treballs agrícoles que per a natros eren verdaderes festes. La verema ere una
d’elles, tota una institució al voltant de la Mare de Déu de Pilar. Com tu recordes bé,
solie ser un dissabte, que nos tocae matinar, baixar els banastos i portadores a un tractor,
i la berena també dins de cistelles. Ja a la vinya, cada vermador amb el seu falçonet
mamprenie una tira de ceps amb la cistella o poval baix del braç, que periòdicament
s’abuidae al banasto de vímens si el raïm ere consistent i no se desfee, o a la portadora
de fusta de roure, si el raïm se desgranae. Aixina tot lo matí i, en arribar l’hora de dinar,
fèem una foguera enterra i nos arroglàem tots al voltant del banquer. El menjar ere de
berena: pa, potets de llanda, formatge i pernil, olives, fuet, la torrada de botifarres,
cansalada virada i llonganisses. I tots a menjar i a beure vi en bóta, i a xarrar. I prompte
a reprendre el treball, perquè el dia ja acurtae prou. De nit, al poble, teníem el goig de
descalçar-nos i de xafar la verema abuidada al cup, i de vore també com el trull
s’omplie del most novell. Después, també recordo ajudar a posar la brisa a palades a la
premsa i a apretar cada vegada més la barra per munyir-li tot el most que li quedae, que
cada vegada ixie més fosc. Después s’omplien les botes plenes de most i prompte
escomençae a fermentar i fee una fortor tan gran que no dixae acostar-se al cup un
grapat de dies. A la lluna vella de Nadal ja s’havie de trasbalsar el vi a una altra bota per
traure els solatges. Si calie se cremae dins una meja de sofre per llevar-li la fortor. La
brisa después de premsar no se tirae tota, s’escampae perquè s’eixuare i les rames no
aprofitaen, però la barrusca se donae als animals per menjar .
Tornar a l’índex general
2

Tornar a l’Índex de l’Annex C

467

Annex núm. 5
Textos sobre el Sector secundari: el treball en la indústria

468

Annex núm. 5. El Sector secundari: el treball en la indústria
(*) Comentari i textos extrets del llibre Les Comissions Obreres en el franquisme.
Barcelonès Nord (1964-1977).
La dècada dels cinquanta va introduir canvis importants en l’aspecte socio-econòmic.
Espanya acabava amb l’autarquia i s’obria al món exterior amb motiu de la finalització
del bloqueig internacional; el capital estranger es feia present introduint noves formes
d’organització del treball, es van prendre mesures de liberalització econòmica, es
potencià la negociació amb el proletariat a través dels convenis col·lectius i es
realitzaren plans de desenvolupament i d’estabilització.
La classe obrera pateix fortes transformacions en la seva composició i estratificació.
Augmenta el nombre de treballadors joves que s’incorporen al mercat laboral i que no
han viscut la Guerra Civil; els canvis tècnics i econòmics produeixen un trasbals
extraordinari de treballadors del camp a altres regions més industrials del país que
determinaren un augment de la concentració obrera a Barcelona i la seva àrea
metropolitana: Terrassa, Sabadell, Badalona, Cornellà, Santa Coloma, Hospitalet, Sant
Adrià de Besòs, etc. L’any 1956 la classe obrera recuperava, vint anys més tard, els
nivells salarials de 1936 fruit, en part, de les mobilitzacions produïdes en les zones més
industrialitzades
com el País Basc i Barcelona (Pegaso, la Maquinista, Hispano
Olivetti, Lámparas Z, Fabra i Coats, l’España Industrial, Batllá, Trinxet,...). Les
eleccions sindicals de 1957 van permetre que representants obrers fossin elegits allà on
existien nuclis de treballadors organitzats.
El govern, sota la direcció dels nous ministres provinents de l’Opus Dei, aprovava l’any
1959 el Pla d’Estabilització amb la intenció de moderar els salaris, limitar la despesa
pública, devaluar la pesseta, tancar les empreses no competitives, liberalitzar les
importacions, tecnificar el camp i el sector industrial, millorar les exportacions i
aconseguir una economia més competitiva. El Pla d’Estabilització provoca en els seus
dos primers anys la congelació de salaris, el tancament de moltes petites empreses, un
augment de l’atur o bé una retallada dràstica de les hores extres i de les primes i un fort
increment dels impostos indirectes. Els anys 1959, 1960 i 1961 són, des d’una
perspectiva econòmica, duríssims pels treballadors. L’any 1961 a la ciutat de Barcelona
hi ha registrades a l’atur 7. 808 persones, la majoria dels sectors tèxtil, metal·lúrgic i
construcció. En l’àmbit provincial són 300.000 els treballadors afectats per aquestes
mesures que suposen la reducció dels seus salaris en un 23%. El govern es va veure
obligat a establir un embrionari subsidi per atenuar les conseqüències més greus del
Pla. Va ser en aquest context que es produeix l’emigració de part del proletariat
espanyol i català cap a l‘Europa desenvolupada. La reconversió econòmica del Règim
va provocar, però, a partir de 1961, un fort creixement de la producció, va facilitar un
allau de les inversions estrangeres, una alta taxa de beneficis i una forta demanda de
mà d’obra als nuclis industrials. El món empresarial assumeix la mística del
desenvolupament i tant la producció com la renda creixen de forma extraordinària..
Després d’aquesta brutal estabilització, en el gener de 1963, el salari mínim pujava a
seixanta pessetes i començava el Primer Pla de Desenvolupament. El Pla
d’Estabilització va tenir, a més, com a conseqüència un accelerament del procés
migratori cap a les regions més industrials del país. L’emigració va ser un factor
econòmic de primera magnitud i comportà canvis socials profunds. A Catalunya el
saldo migratori total entre els anys 1950 i 1975 fou de 1.400.000 persones.
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Catalunya és un país on el percentatge d’assalariats sobre el total de la població activa
puja del 75 al 81 per cent entre els anys 1960 i 1970. A la nostra comarca del
Barcelonès era una mica més alt encara, arriba concretament al 85%. Durant els anys
seixanta els obrers van veure com augmentava la seva capacitat adquisitiva. Aquest
augment va ser possible pel pluriempleo, les hores extraordinàries i el treball a preu
fet. Un 70% de la població treballa més de 9 hores diàries i un 27% més de 12. Els
costos humans del famós “milagro español” són extraordinaris i com sempre recauen
sobre les espatlles dels treballadors. Les llargues jornades laborals, que recorden les
que suportaven en el seu moment els obrers de la primera revolució industrial, influïen
negativament en la presa de consciència i politització del conjunt dels treballadors.
Algunes persones ens donen testimoni del que acabem de dir:
“Uy!, eso sí, muchas horas, alrededor de las 70 horas cada semana porque trabajaba
los sábados, de lunes a sábado a mediodía y por la tarde ya empezábamos a hacer
horas extras y también el domingo por la mañana. Los días de cada día también se
hacían horas extras”. (José Cervera)
“Yo me fui a trabajar con mi madre en unas condiciones muy duras. Estaba en dos
fábricas a la vez, primero en una fábrica de hilaturas que tenía que empezar a las
cinco y media de la mañana. Luego salía a las dos, tenía una hora para comer y luego
me incorporaba otra vez con mi madre hasta las ocho y, claro, era una jornada
excesiva para mí. Además ganaba muy poco y tenía muy poco tiempo para poder
estudiar y yo ya pensé que me tenía que despabilar de otra manera”. (Salvadora
Castaño)
“Trabajo de mecánico (...) Hacía jornada intensiva que me permitía hacer horas en
otro lado. Iba a hacer horas a la calle Vallespí. Hacíamos pluriempleo la mayoría
porque los salarios eran muy bajos. Entonces te veías obligado a hacer muchas horas
extras o a ir a hacer horas en otro lado. Yo trabajaba en dos sitios y el domingo me iba
a jugar a fútbol y también cobraba alguna cosa”. (Manuel López)
“Yo necesitaba ganar más ya que no tenía antigüedad en la fábrica pero echábamos
más horas que un reloj, las que yo quería. Eso eran horas extras para ganar un
sobresueldo”. (Fabián González)
“Trabajábamos en una fábrica de hilaturas. Yo empecé a los catorce años y me
acuerdo que mi primera semanada fue de 740 pesetas –año 1973-. Las condiciones
eran con contrato temporal aunque así estuvimos poco tiempo, luego nos hicieron fijas.
¡Uy!, hacía muchas horas extras, bueno se trabajaba hasta los sábados, el único día
libre que teníamos era el domingo y también íbamos a hacer horas extras”. (Mari Luz
Checa)
“Las condiciones laborales durante el franquismo debían ser realmente duras porque
yo a mi padre, ¡eh!, lo veíamos el sábado un ratito y el domingo. Además el sábado
trabajaban hasta las dos o las tres. Recuerdo que el hombre hacía jornadas de diez
horas más las horas extras, con lo cual era un perfecto desconocido. Por los
comentarios y las historias que sé de mi casa pues la verdad es que las mujeres
trabajaban también muchas horas, haciendo la misma faena que los hombres y
cobrando muchísimo menos. Mi madre hacía jornadas inacabables porque la mujer
hacía limpiezas a domicilio y recuerdo que, desde muy pequeñitos, con once años, yo ya
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me encargaba de mi hermano, levantarlo, llevarlo a escuela, preparar los
almuerzos,...con lo cual imagina a qué edad empezábamos a asumir tareas y
responsabilidades que por edad no nos tocaba pero que la propia necesidad hacía que
fuese lo que fuese”. (Matilde De Monte)
“Las horas extraordinarias han sido siempre, fue en aquella época –digamos– la
salvación para poder vivir... ¡2 – 3 – 4!. Y, a veces, pues incluso, a lo mejor, pues un
sábado y domingo decir “mira, que hay mucha faena y hay que hacer eso”. Y entonces
estar trabajando sábados por la tarde y domingo. O sea que, luego repercute a final de
mes una cantidad de horas extraordinarias. ¡Qué hacían algunos 40 o 50 horas!. ¡70!.
¡Muchas horas!. ¡Bueno, fue la época de las horas extraordinarias!...”. (Joan
Guerrero)
Si bé l’atur és quasi inexistent comparat amb l’actual (unes 7.000 persones que
representaven l’1 per cent de la població activa industrial), les condicions de treball són
força dures. L’afany de millorar la productivitat, sobretot a les grans empreses,
determina una organització molt rígida de la producció i un exigent sistema d’incentius,
treball a preu fet (“destajo”) i primes que estimulen el rendiment de l’obrer fins a
extrems insuportables. Aquesta explotació laboral va lligada a un augment del treball
infantil, comporta un major “prestamisme laboral” especialment a la construcció i a les
petites empreses del metall i suposa una puja extraordinària d’accidents i morts en el
treball. Les millores en el confort individual dels obrers resulten devaluades pels
enormes dèficits col·lectius que els treballadors pateixen als barris on viuen. El
peonatge, la categoria més usual, cobrava a finals dels seixanta entre 25 i 35 pessetes
l’hora. El ram del metall era el que millor pagava, especialment les grans empreses del
sector. Però estava clar que amb el sou base les famílies no es podien mantenir, havien
de recórrer a les hores extres i al pluriempleo. El salari mínim era el 1969 de 102
pessetes diàries. El malestar per l’augment dels productes bàsics i per la carestia de
vida l’expressaven perfectament en un full volant a principi dels setanta els membres
de les Comissions de Barris de Santa Coloma:
“Todos hemos notado cómo durante el año pasado nuestros salarios se han ido
haciendo más pequeños, es decir, a medida que pasaban los días podíamos comprar
menos cosas con el mismo dinero. Mientras nuestra producción aumenta
constantemente, la comida cuesta cada vez más y nuestro sueldo sigue igual. Esto
quiere decir que los dueños de lo que producimos, los que se quedan con el fruto de
nuestro trabajo, se embolsan más dinero a costa nuestra (12) (...) La lista será
interminable: butano, transporte, escuelas, etc.(...) Desde principios de año se están
firmando convenios en las empresas, o sea, que los salarios suben algo, pero además de
que esta subida es insuficiente y casi no se nota, quedará absorbida rápidamente por el
aumento continuo de los precios y tendremos que seguir haciendo horas extras
privándonos del descanso familiar, cultura y robando puestos de trabajo a nuestros
mismos compañeros (...). En las empresas y en nuestros barrios se están produciendo
luchas por aumentos de salarios y contra la carestía de la vida. ¿Cuál es la respuesta
que recibimos?: despidos, palos, cárcel (...) como los casos de SEAT, Pegaso, New Pol,
Roselson, Cispalsa, Indo, Josa, Schweppes y tantas otras ¡¡Todos unidos no
permitiremos que aumenten más los precios!!. ¡¡ LUCHEMOS EN LAS EMPRESAS
POR: SALARIO MÍNIMO DE 400 PTAS DIARIAS. 30 DÍAS DE VACACIONES.
PAGAS DOBLES. SALARIO ÍNTEGRO EN CASO DE ENFERMEDAD, ACCIDENTE
I RETIRO. 40 HORAS SEMANALES...” .
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De treball n’hi ha molt en aquests anys. S’arriba un dia i el dia següent ja es pot
treballar. La feina de buscar treball, doncs, dura molt poc. Però els canvis d’empresa
són continus, sobretot per part dels aprenents, fins que es troba allò que realment
interessa.
“Había trabajo, podías elegir entonces, no como ahora, podías ir a trabajar donde
querías. Te ibas a un sitio que no te gustaba, pues te ibas a otro. No tenías problemas.
En aquellos años había trabajo”. (Damiana Guerrero)
“En aquella época no era difícil encontrar trabajo. Tú venías hoy y mañana ya estabas
trabajando. Entonces siempre, por uno o por otro, siempre encontrabas trabajo. Yo
concretamente fue llegar hoy y mañana estar trabajando en la fábrica con mi
hermano”. (Félix Rico)
Els nens i les nenes comencen a treballar molt joves, a l’edat de deu o dotze anys ja
comencen encara que l’edat oficial és els catorze. Sovint són els mateixos pares els que
els forcen a deixar els estudis abans d’hora i anar a treballar perquè el seu sou fa falta
per a casa. Jornades llargues, torns, màquines perilloses, sous baixos, treballs de força
física, poc temps per descansar, vacances molt curtes, explotació. El treball dels menors
no era denunciat, tots el consentien d’una forma o altra.
“Estando de vacaciones del colegio se enteró mi padre de que en un taller pequeñito
había necesidad de jovencitas que pudieran ir a trabajar, era todo cajas de cartón y
cosas así. Entonces me dijeron que si yo quería aprovechar las vacaciones, que
pagaban a veinte pesetas la hora y yo dije que vale. Y estuve trabajando. Cuando mi
madre vio que yo podía ganar dinerito y tal y como mis padres eran de mentalidad de
que los niños, los varones, tenían que tener su carrera pero las mujeres no, con que
supieran leer y escribir era suficiente, entonces ella ya no quería quitarme del trabajo,
quería que siguiese trabajando. Pero claro, yo quería seguir en el colegio porque a mí
me gustaba mucho estudiar, muchísimo. Incluso habló la profesora con ella para
convencerla de que no me quitara, pero finalmente me quitó. Me quitó del colegio con
la idea de que iría por las tardes a una academia cuando acabase de trabajar. Pero
como trabajaba muchas horas, hasta doce horas diarias, pues prácticamente era
imposible ir a la academia porque yo estaba muy cansada, no me veía con ganas de
ponerme a estudiar y finalmente, pues eso, con trece años ya dejé de ir al colegio. Con
esa edad, doce o trece, ya las niñas y los niños, muchos, si ya no querían estudiar,
trabajaban, pero en mi caso fue al revés: que yo quería estudiar y no me dejaron”.
(Ramona Rodríguez)
“Acabé la escuela a los doce años. Entonces buscamos una fábrica, Can Gil, de hacer
latas para leche condensada, para las conservas (...) Era una fábrica muy peligrosa.
Recuerdo de haber empezado a trabajar a las siete de la mañana y ya continuábamos
todo el día hasta las siete de la tarde. (...) Recuerdo que era tan pequeña que me
ponían en una máquina muy alta y el encargado me tenía que coger y subirme en un
taburete que me hicieron especial para poder llegar a la máquina.(...) Había tres
niñas como yo. No pasaba la inspección y si pasaba ellos daban el aviso y decían que
era la sobrina del encargado que había venido a dar un recado al tío. Entonces no
había inspecciones”. (Paquita Morillo)
La tasca d’aprenentatge d’un ofici resulta dura perquè l’aprenent és, moltes vegades,
menystingut per l’empresa i, fins i tot, pels propis companys. No sempre, però,
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passava això, hi havia empreses que tenien una cura especial per formar els seus
treballadors i aconseguir un clima d’harmonia social i també existien companys
excel·lents que mimaven els joves aprenents:
“La situació familiar era molt precària, tant que jo me’n vaig anar a plantar cebes
quan tenia no arribava als 12 anys... Crec recordar que el meu salari per dotze hores
de recollir i plantar cebes eren divuit pessetes al dia... Això durà fins que agafo un atac
de ronyons i llavors me’n vaig a treballar a una fàbrica de llaunes que quan venien
inspectors ens amagaven en caixes, fins que vaig tenir 14 anys. Als catorze anys vaig
entrar a treballar a Hipervisa i per entrar a treballar... És una llàstima que aquests
papers els hagi perdut, però per entrar a treballar, entre les coses que necessitaves a
part del permís patern, hi havia un paper de bona conducta del capellà, que
evidentment el feia sense conèixer i l’altre del Front de Joventuts... T’agafaven
d’aprenenta per pagar-te un sou més baix, però en realitat al cap de quinze dies estaves
portant una màquina com una operària. El que passa és que fins que no portaves no sé
quant de temps treballant, no canviaves de categoria, o sigui, això de les aprenentes era
pues si fa o no fa com ara, no?. El que passa és que érem més joves.... o sigui era una
situació ideal per un empresari, però no en aquella empresa sinó en totes: salaris molt
baixos, jornades molt llargues, cap tipus de control en quant a mesures de seguretat...
què vols que et digui?... Fèiem vuit hores i altres quatre de manera pràcticament
obligatòria. Em fa l’efecte que el salari base estava entre vuitanta i cent pessetes
setmana i a part les hores”. (Teresa Buigas)
Mi primer trabajo fue un bar, por cinco duros. Tenía yo unos doce años y había allí un
vecino que su padre tenía un bar y me dijo que si quería ir. Y yo se lo dije a mi madre y
me puse a trabajar. Ganaba cinco duros haciendo catorce o quince horas diarias y por
la noche me iba a estudiar al colegio. (Manuel Méndez)
“Entonces yo tenía unos tíos aquí en Cataluña que al enterarse que yo estaba
trabajando en las minas en las condiciones en que estaba entonces, ellos no estaban de
acuerdo y hablaron con mi madre y decidieron de haber si podía venir con ellos a
Cataluña. Mi madre dio poderes para que yo me pudiera venir aquí a establecerme
con mis tíos. Yo llegué aquí a la edad de quince, dieciséis años y empecé a trabajar de
aprendiz en un taller de mecánico tornero. Bueno las condiciones eran de aprendiz de
mecánico. Y, la verdad, como se suele decir, el aprendiz es el que hace lo que nadie
quiere. Tenía que barrer, tenía que coger toda la” ferricha” de los tornos, me cortaba
las manos, tenía que sacarlo todo para tirarlo, tenía que limpiar el lavabo, bueno en
este caso retrete porque no era lavabo, era retrete y bueno, pues ya llevaba el trabajo
de aprendiz, intentaba aprender y bueno, de vez en cuando me daban una colleja, de
vez en cuando me ponían con alguno en el torno que me quería enseñar. Había de todo,
había gente que te apreciaba y te quería enseñar porque tenía buenos sentimientos y
había otros que te ponían la zancadilla como se suele decir vulgarmente para que no
puedas levantar cabeza y aprovecharse de ti y de tu inocencia. Estuve
aproximadamente un año y luego me cambié a una calderería”. (Manuel Funes)
“Entonces por la mañana trabajaba yo de aprendiz de electricista. Me iba con el
electricista y me cargaba con la caja que pesaba diez kilos, quince kilos y él mientras se
iba fumando tranquilamente un cigarro. Llegábamos a la casa y decía: “ Uf!, me falta
esto, pues vete al almacén y tráemelo niño”. Y el niño, como un gilipollas, al almacén.
Y mientras almorzaban. Entonces llegaba yo y decía de almorzar, “¿qué, vamos a
almorzar?”, “no, vamos a trabajar”. Como la serie que daban por la tele, esa de los
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dos tontos, ¿cómo se llama?, Benito, pues lo mismo. “Niño, tráeme el cable”, pues a un
quinto piso me hacía bajar veinte veces y yo bajaba veinte veces. Qué coño va a haber
ascensor! Mira, aún tengo aquí la cicatriz de calentar tocino con un soplete. “Que lo
haga el niño” y el niño calentado tocino con un soplete Y otro día dicen: “coge el
soplete para calentar el tocino” y resulta que lo habían calentado ya ellos y estaba
ardiendo. Mira la cicatriz de cuando me quemé, para que veas lo guasones que eran.
Allí estuve un año y pico. Después ya me mandaban a mí hacer cosas y me cobraban.
Al final, cuando ya llevaba un año y pico entonces me cobraban, ellos cobraban la
hora mía como medio operario o como operario, depende de lo que fuera. Lo cobraban
como operario y me pagaban como aprendiz. La suerte es que yo me enrollaba y hacía
la pelota a la señora y con las propinas podía vivir con el sueldo”. (Manuel del
Castillo)
“Yo vine en el sesenta y seis y empecé a aprender el oficio de soldador, de ayudante de
soldador. Estuve dos años y medio en la FECSA y me echaron por ser un poco
rebelde, excepto a tres o cuatro nos echaron por protestones y por pedir un poco...
Como ya empezaba a bajar un poco la faena en FECSA y ya se terminaban las torres,
pues aprovecharon y nos cortaron los contratos. Estuve dos años y pico aprendiendo a
soldar. Aproveché y cada vez que tenía cinco minutos... a soldar. Aprendí en mis horas
libres. Yo, cuando llegaba la hora de la comida, que nos llevábamos la comida allí al
trabajo, pues yo comía en un cuarto de hora y cogía al oficial y le decía: “oye, me voy
a soldar”. Y me ponía “pon, pin, pon,...” a quemar electrodos y “pin, pon, pin, pon,...”
Y en dos años salí sabiendo algo más”. (Felipe Barrera)
“Empecé a buscar trabajo. Fui a la Macosa e hice el examen para la escuela de
aprendices –porque en las fábricas grandes tenían escuelas de aprendices- en el año
1966. Y me cogieron y entré en la Escuela de Aprendices de la Macosa. El primer año
hice varios oficios: de electricista, de planchista y de mecánico ajustador. Y de los tres
oficios, el que más me gustó fue de electricista. Y a partir de ahí empezó mi contrato
con el movimiento obrero. Es decir, yo tengo una teoría en la que las empresas
pequeñitas son como pueblecitos y las empresas grandes son como las grandes
ciudades. Entonces yo fui a una gran ciudad que era la Macosa en la que trabajaban
dos mil trabajadores y donde había un nivel profesional elevado y había conciencia de
clase, es decir, movimiento sindical. Y era en las empresas grandes donde el
movimiento obrero tenía fuerza”. (José Antonio Canillas)
“Sí, vaig fer d’aprenent, encara no tenia ofici. Em vaig especialitzar en soldadura
elèctrica. Vaig arribar a ser campió de Catalunya de soldadura elèctrica. Perquè tenia
uns professors magnífics, uns operaris meravellosos que eren uns “manitas”. Què
grans operaris eren! Què en sabien aquella gent! Em van ensenyar tots ells, cada un
m’ensenyava els seus “trucos” i la seva forma de treballar. Els hi vaig caure molt bé.
Vaig fer amistat amb tots ells, amb tots els operaris, tots m’apreciaven moltíssim fins
l’extrem de que al juny i Nadal jo guanyava més que ells. Perquè resulta que
m’apreciaven tant que tots em donaven un “aguinaldo” i el poc “aguinaldo” que em
donava cada un, el muntant, era més de lo que cobraven tots ells”. (Adoni González)
Els tres sectors industrials que ofereixen més empleo a la comarca són la construcció, el
metall i el tèxtil. La manca d’habitatges va fer que la indústria de la construcció i la
dels seus derivats es desenvolupés fortament ocupant el 10% de la població activa. Era
un sector atomitzat al voltant de milers d’empreses grans, mitjanes i petites. Les
indústries
metàl·liques i de transformació, especialment
les fàbriques
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d’electrodomèstics (Ignis, Edesa, Aeg, Bru, etc.), d’automòbils i també el tèxtil el
segueixen a prop. La majoria de treballadors, doncs, troben feina en fàbriques
metal·lúrgiques, tèxtils, de llaunes, de components electrònics, química, en tallers
petits, en la construcció, de minyones, en la neteja, en bars, en botigues, de professors
en escoles privades i uns pocs també en el camp.
“Yo estuve trabajando en una empresa de tejido, en la Industrial Montalfita de
Badalona, y ahí las máquinas no eran tan automáticas, entonces se llevaban menos
máquinas. Pero después, cuando pusieron las máquinas automáticas, una mujer tenía
que llevar cuatro máquinas y un montón de conos de hilo. Teníamos unos horarios de
entrar al trabajo que a veces no había transporte, si se retrasaba un autobús ya
llegabas tarde y te quitaban la puntualidad. Encima que cobrabas poco te descontaban
por llegar dos minutos tarde. A veces tenía que ir del barrio de La Salud a la fábrica a
las cuatro de la mañana y tenía que ir andando. Siempre nos juntábamos un grupo de
ocho o diez personas porque sola yo no me atrevía a ir y tampoco tenías a nadie que te
acompañara a esa hora de la mañana. Muchas horas no, eran ocho horas y pico, desde
las cinco menos cuarto hasta la una y media. Y después yo me quedaba a hacer horas
extras, empezaba de dos y media a seis y media de la tarde, para poder cobrar un
poquito. El dinero no, yo no veía ni una peseta, llegaba el sábado, cobraba y lo daba
todo a casa, mis padres sólo me daban para el autobús. Eso fue durante los dos
primeros años, después les entregaba la semanada y las horas extras me las quedaba
para mí, para yo ahorrar, para yo poder comprar ropa para el día de mañana. Pero en
casa todo el dinero que ganábamos era poco, como éramos tantos...”. (Setefilla
Calero)
“PIHER era una empresa de componentes electrónicos, era la única empresa nacional
del sector. Yo me acuerdo que una de las cosas que detestaba era que a la gente que
veníamos de Andalucía, Extremadura y tal, se nos ponía en los trabajos más duros.
Supongo que la mayoría de la gente, por no decir todo el mundo, venía de trabajar en
el campo o de servir y era gente que no le chocaba. Por lo demás PIHER era una
empresa paternalista en donde bueno pues procuraban que los problemas no fueran
excesivamente visibles, era una empresa que pagaba bien, yo empecé cobrando 800, si
no recuerdo mal ¡eh! 840 pesetas a la semana y trabajando 42 o 44 horas Era una
empresa también que por ejemplo tenían contratados a muchos disminuidos físicos y
gente incluso con problemas de parálisis. De plantilla igual en aquella época ya
éramos 1.040, mayoritariamente mujeres. Lo que me parecía más aberrante era que los
hombres cobraban más que nosotras haciendo la misma faena en toda la empresa.
Había mucha rotación, gente que plegaba y se iba a otros sitios porque tenían mejores
expectativas y gente que entraba continuamente con contratos de 6 meses, 6 meses y 6
meses y al año y medio le hacían fijo”. (Conchi Castellanos)
“Nosotras trabajábamos llenando botellas de Lejía y de Mistol, paquetes de sal, eso
hacíamos en la fábrica. Empezábamos a las seis y hasta las ocho de la noche.
Comíamos en una hora pero de seis a ocho eran horas extras, dos. ¿Qué te parece?,
doce horas me echaba. El salario era muy bajo, sólo daba para sobrevivir, para poder
comer, pero no te podías comprar nada, la ropa te la tenías que comprar a plazos aquí
en Cataluña, no te estoy hablando del pueblo. Tenías que estar de alquiler porque no
podías meterte en una casa ni en un piso ni nada. Yo me casé y me metí en una
habitación con otra familia, pagaba 500 pesetas”. (Josefa Valverde)
“Me vine a Barcelona el año 1954, en esa época aquí había bastante trabajo pero se
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pasaba muy mal, al venir de allí del pueblo pues me tocó ir con carros, que la gente
joven no lo sabrá, que había bóbilas y tenías que ir con un carro a cargar tierra para
hacer tochos y ladrillos y todo eso. Me pagaban muy poco y el trabajo era muy duro,
muy duro. Tenías que cargar los carros con palas y me daban tres pesetas por viaje,
dos pesetas era para el que ponía el carro y el caballo y una peseta para mí que
trabajaba a jornal. Yo lo pasé muy mal, muy mal. Después tuve que ir con un tío mío
que trabajaba en cosas de chatarra y tenía que ir a cargar chatarra de Badalona hasta
Mataró donde había una “escombraria”. Cargaba el carro con cosas de chatarras y
las tenía que traer a Pueblo Nuevo a descargarlas en una fundición que había allí. Era
bastante duro porque tenías que madrugar mucho. Allí estuve un tiempo. Luego estuve
también trabajando en una “escombraria” recogiendo con camiones la basura de todas
las casas por la zona del Hospital de San Pablo. La basura la llevábamos a una casa de
pagès de San Adrián y allí teníamos que clasificarlo todo. Era un trabajo muy duro,
muy duro y muy sucio. Se clasificaba todo, se apartaban cristales, zapatos, trapos, todo
lo que salía y dejábamos lo que era sólo basura. Con esa basura se alimentaban los
cerdos, los patos, los corderos y otros animales que tenían por allí.. Entonces de lo que
salía de allí yo tenía que coger el carro cada día por la mañana a primera hora y
llevarlo a la fábrica, si era papel lo llevaba a la fábrica de cartón, si eran zapatos, que
salían muchos, cargaba el carro y los llevaba a un sitio que hacían abono para las
tierras y cosas así. Los cristales a la fábrica de vidrio Lo que salía de chatarra y de
metales se apartaba y venía un señor allí a cargarlo. Así estuve cinco años y pico. Allí
no había fiesta de ninguna clase, allí ni sábado, ni domingos, ni vacaciones, nada,
nada, allí tenías que ir todos los días a hacer la recogida de la basura y no había ni un
día de fiesta. El único día era los domingos que terminabas un poquitín más pronto y si
te daba tiempo ibas al cine, a veces ibas y no podías verlo todo y si no dabas una vuelta
y otra vez para casa. En el año sesenta yo vi que aquello era muy duro y muy malo y
tuve la ocasión de entrar en Motor Ibérica, hoy día es Nissan, y allí estuve trabajando
muchos años. Allí el trabajo también era duro pero valía la pena. Se hacían
muchísimas horas extras en aquella época pero tenía mis fiestas...”. (Ginés del Haro)
Els accidents, fins i tot la mort, no eren gens excepcionals. Recordem el cas de
l'Antònia Boada, atropellada per un "toro" a la fàbrica Rivierre on treballava, el cas de
Manuel Costa de l’empresa Entrecanales y Tavora que va morir el 1976 a Can Ruti
treballant en la construcció de l’Hospital Germans Trias, o el cas de l'empresa HAISSA
on van morir el 1974 cinc obreres joves i un obrer en un incendi: Antònia Llanes,
Francisca Vico, Eusebia Lausen, Glòria Parra, Josefina Lumbreras i Francesc Andreu.
"Acabé la escuela a los doce años. Entonces buscamos una fábrica, Can Gil, de latas,
de hacer latas para leche condensada, para las conservas (...) Era una fábrica muy
peligrosa. Recuerdo de haber empezado a trabajar a las siete de la mañana y ya
continuábamos todo el día hasta las siete de la tarde (...) Recuerdo que
era tan
pequeña que me ponían en una máquina muy alta y el encargado me tenía que coger y
subirme en un taburete que me hicieron especial para poder llegar a la máquina. Eran
unas prensas donde bajaba un molde que si te pillaba la mano te la cortaba. Teníamos
que ir poniendo la mano para colocar un trozo de chapa para que se hiciera la pieza
que luego tapaba el bote. Bueno,... allí lo normal era cortarse dedos. Me acuerdo que
una niña como yo se le enrolló el pelo que era largo, porque había unas máquinas que
eran unos rollos, y entonces se le llevó el pelo y le arrancó toda la piel de la cabeza,
no se le quedó la cabeza allí por poco porque pudieron pararse las máquinas (...)
Habían tres niñas como yo. No pasaba la inspección y si pasaba ellos daban el aviso y
decían que era la sobrina del encargado que había venido a dar un recado al tío.
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Entonces no habían inspecciones (...) Recuerdo que el sueldo era íntegro para los
padres, no nos quedábamos nada, ninguno de la familia nos quedábamos un céntimo, el
sobre cerrado era entregado a los padres (...) Trabajábamos todos los días, sábados y
domingos, hacíamos muchas horas extras. En Cal Gil estuve hasta los quince años,
unos tres años". (Paquita Morillo)
“Vaig tindre un accident de treball que és per lo que m’ha portat a la jubilació
anticipada. Va haver-hi un accident en què podia morir aplastat un company.
Aleshores un altre i jo vam córrer, vam... aguantar una pila de, de... que es desprenia i
l’esforç... Mentre va arribar més gent a ajudar a descarregar, va fer que la columna
vertebral se’ns fes malbé. I aleshores l’empresa em va dir que no tenia més opcions que
o plegar del treball perquè no podia exercir ja de soldador elèctric per les postures, per
estar dret tantes hores, o em feien un curs d’organització del treball, Tècnic
d’Organització del Treball. D’això tenia jo aleshores 18, 19 anys” (...) A Andreis sí,
allà sí. És que es treballava amb una planxa de quasi d’afaitar i a poc que te
s’escapessin de les mans et podia tallar les mans. Una persona va perdre el braç. Aquí
van haver-hi bastants”. (Adoni González)
“Las máquinas eran muy peligrosas, yo tengo marcas en los dedos de cortarme con las
cuchillas cuando las cambiábamos, porque las cuchillas eran cuchillas de afeitar para
dividir el hilo y también tenía como dos platos que debías de tener cuidado porque
cuando se soltaba uno iba con tanta velocidad que te podía dar en un ojo, hacerte una
brecha e incluso, depende dónde te diera, hasta matarte. Entonces hubo un chaval que
soldaba que entonces se les llamaban “soldaflejes” y éstos nos limpiaban las máquinas
para que nosotras sólo las tuviéramos que poner en funcionamiento. Bueno, pues este
chaval mientras que la limpiaba se corto tres dedos de una mano, los tendones y todo y
lo llevaron a la Mutua”. (Mª Luz Checa)
“Vam venir a viure a Bufalà l'agost de 1976 i al març de l'any següent ja va morir
l'Antònia. Quan la van atropellar sortia del despatx de l'empresa, es va posar al mig de
la nau i es veu que venia aquell... (*el del “toro” carregat amb el rotllo de filferro) i
ella venia així... i la va agafar. No va morir al moment. Sobre el dia que va morir
sabem molt poca cosa, sabem que va marxar de casa corrent com sempre, plena de
papers com sempre, i ens van telefonar que era a una clínica a Barcelona. Quan ens
van deixar entrar pràcticament ja estava morta. Tot va ser molt ràpid. Quan vaig
arribar-hi a mi no en va dir res i el metge em van dir "està molt malament, molt
malament, no crec que es pugui operar, ha perdut molta sang". Jo li vaig dir "si
serveix la meva...". Ella tal com jo la vaig veure res, no tenia cap ferida, es veu que
devia ser un “derrame” intern, va ser un cop molt gros, a la cara no se li veia res, jo
m'imagino que ella devia anar amb les seves carpetes i li va caure un rotllo de no sé
quants quilos de filferro i això la va aplastar”. (Teresa Boada)
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Annex. Núm. 6. El treball de la dona en l’àmbit productiu i de la llar
(Introducció extreta del llibre Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat amb
fonts orals i del llibre La dona a Badalona. Cent anys de protagonisme invisible).
Benassal.
La major part de les dones no han parat mai de treballar, no han tingut mai descans ni
repòs, no han pogut gaudir d’una jubilació relaxada perquè han continuat fent les feines
de sempre. La jubilació té per a elles una altra dimensió, les dones, en realitat, solament
es jubilen quan es moren. Les nombroses activitats que porten a terme com a mestresses
de casa són quotidianes i permanents: pastar el pa, fer dolços i portar-los al forn;
comprar queviures a la botiga; fer punt i rentar la roba, estendre-la, cosir-la, apedaçar-la
i planxar-la; tenir cura dels xiquets menuts i dels fills; fer el menjar, escurar, escombrar
i netejar la casa; fabricar lleixiu i sabó; fer conserves; tenir cura dels malalts i de la gent
gran, etc. Moltes dones s’iniciaven en aquestes feines de ben petites a causa d’una
malaltia greu de la mare o de la seva mort. A més d’aquests treballs que elles feien en
exclusiva, també anaven al camp a sembrar panís, blat i patates, a birbar, a segar,
garbellar, fer vencills, a recollir avellanes i ametlles, desclafollar-les. Quan és el
moment van a l’hort a regar, a collir mongetes i tomàquets; porten el menjar al bancal i
preparen l’abeurall per als animals; serveixen com a criades a la gent benestant del
poble, de la Font d’en Segures o d’altres pobles de la província; de vegades emigren a
Barcelona, València, Castelló, on treballen en les porteries dels grans edificis; treballen
també en el sector turístic en hotels de la Font, o fan d’encarregades de casetes
particulars que els amos lloguen la temporada d’estiu; verguegen la llana i cusen els
matalaps; s’empleen en fàbriques de colors i de camisetes; comercien pels masos fent
compra-venda de productes; despatxen com a dependentes en botigues de roba i de
queviures; fan de cuineres, perruqueres, carnisseres, mestres d’escola, telefonistes,
mecanògrafes, carteres; treballen de cosidores, de modistes o d’ajudants de sastres;
emblanquinen les parets de les cases amb calç; fan l’aixovar per a casar-se. Treballen
igualment en el què avui diem «economia submergida » fent guants de ganxillo, mitges,
bosses de malla, jerseis; empaqueten pantys, repassen mitjons, emboliquen serpentines,
etc. sovint per a amos o intermediaris que paguen sous de misèria. Se lloguen com a
guisadores i cuineres per a bodes i festes, etc. Les dones masoveres, a més, han de
pasturar el ramat, munyir les ovelles i cabres i fer per la nit el formatge. A la feina de fer
formatge li deien, tal com afirma Milagros del Mas de Monterde, «anar a descansar »
pel fet de poder realitzar esta activitat assegudes a la cadira.
El seu sou quasi sempre ha estat inferior al de l’home i la majoria d’elles no han vist
reconegut cap dret laboral ni social. Moltes mestresses de casa no poden cobrar una
pensió de jubilació perquè no han cotitzat mai. Hem de dir, però, que algunes de la
fàbriques del poble, com deixen constància alguns testimonis, sí cotitzaven a la
Seguretat Social. Elles han portat el pes de tota la casa, han realitzar les tasques de la
llar, han tingut cura dels fills, de la gent gran, del marit; les seves mans aguanten el món
però el seu treball resulta invisible i no és valorat. La feina de la mestressa de casa mai
ha estat suficientment reconeguda i valorada. Les dones són classe treballadora
marginada i discriminada en els seus drets més fonamentals. Tothom sap que el seu
treball crea valor i ajuda al manteniment i reproducció dels membres familiars, és dir, de
la força de treball, però ningú les reconeix i les recompensa. Sociològicament són
enquadrades injustament sota el concepte de “població inactiva”. Mentre actualment la
jornada de vuit hores s’ha imposat per tot arreu, la jornada de moltes mestresses de casa
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és pràcticament el doble. Les feines de la llar, tot i ser més compartides que abans,
continuen encara recaient especialment en la dona. Hem de constatar, però, que totes
aquestes feines han experimentat una gran transformació avui en dia gràcies als
electrodomèstics i als últims avenços tecnològics.
Badalona.
En l’aspecte industrial el 1930 el sector tèxtil ocupava pràcticament la meitat de la mà
d'obra de Badalona (el 47'58%). La ciutat tenia en aquests moments 95 indústries i el
nombre d'obrers aproximat era de 4.381. El nombre total d'obrers de la indústria era de
9.206. Aquestes dades ens permeten apropar-nos al cens d'obreres fabrils de la ciutat.
Si la resta d'empreses tèxtils guarden una proporció semblant d'homes i dones que la
de Montalfita (75% de dones i 25% d’homes), cosa molt probable, podem afirmar que
uns 3.000 d'aquests 4.381 obrers tèxtils, com a mínim, són dones. A aquestes s'haurien
d'afegir les que treballaven en altres sectors productius (alimentació, pell, neteja, etc.) i
les 800 dones que es dedicaven a la producció domèstica d'articles de punt i de
confecció durant períodes determinats de l'any. La mà d'obra femenina en el sector
productiu (en el no productiu ja és evident) era doncs importantíssima en el conjunt de
l'economia de la ciutat, podria situar-se entre el 40% i el 50% del total de la Població
Activa. Es evident que aquest percentatge anirà minvant a mesura que la indústria tèxtil
es tecnifiqui, entri en crisi i faci les seves successives reestructuracions al llarg del
segle, especialment a partir dels anys 70.
La dona treballava a la fàbrica per necessitat. El treball femení fora de la llar solament
era justificable, en principi, quan el sou de l'home resultava insuficient per a cobrir les
despeses familiars. La revolució industrial i el nou sistema econòmic capitalista, però,
va incorporar la dona al treball productiu de la fàbrica perquè la seva docilitat, la seva
habilitat i els sous més baixos afavorien una major extracció de plusvàlua i benefici
empresarial. Els empresaris, quan les circumstàncies ho exigien, passaven per damunt
de la seva pròpia moral burgesa que afirmava que la funció de la dona era ocupar-se
exclusivament de la família i la llar. Va ser entrat ja el segle XX, sobretot en el període
republicà, que un sector de dones de classes mitges van optar per incorporar-se
lliurement a una professió remunerada com a via d'emancipació econòmica i social.
Tant les unes com les altres cobraven menys que els homes, aproximadament un 40%
menys, percentatge que s’anà reduint en el temps. El suposat baix rendiment de les
dones i el seu major absentisme a causa de la maternitat justificaven, als ulls dels
empresaris, aquesta inferior remuneració. Les dones ocupaven igualment les categories
més baixes del sistema productiu i les possibilitats de promoció laboral eren per a elles
ben escasses. Generalment tenien una manca de formació tècnica com a resultat del seu
major analfabetisme o d'un ensenyament femení orientat principalment cap a les
tasques domèstiques. Es partia de la idea que les dones no tenien les mateixes aptituds
professionals que els homes i que les feines a desenvolupar per elles eren les que
estaven més d'acord amb les qualitats del seu sexe, és a dir, les més properes a les feines
de la llar: teixit, confecció i servei domèstic. Una bona part del treball domiciliari es
dedicava a la confecció de vestits, de roba blanca, de guants i de sabates. Els empresaris
van comprovar que aquesta forma de treball els estalviava costos (lloguer, llum,
maquinària, etc.), podien pagar salaris encara més baixos i no tenien problemes de
caràcter laboral. Per a moltes dones aquest treball a domicili era una forma d'evitar el
perniciós ambient de la fàbrica o bé, si era de posició més benestant, de treballar
d'amagat per tal de no deshonrar i avergonyir el cap de família.
Les fonts consultades (fàbrica tèxtil Montalfita, Joan. Manent, etc.) ens mostren
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clarament la diferència de sou entre dones i homes, uns sous que es van mantenir
estables o amb poques variacions durant bona part de la primera meitat del segle. El sou
mitjà per a les obreres tèxtils girava al voltant de 56 pessetes a la setmana (7-8 pessetes
al dia). Els seus sous eren molt uniformes degut a que poques d'elles tenien la
possibilitat de promocionar-se dins l'empresa, els càrrecs i les especialitzacions
professionals (que eren els que feien pujar el sou) estaven reservades per als homes. Les
dones no ocupen llocs tècnics i de direcció, eren eminentment obreres, teixidores i
filadores. Sovint eren conegudes com "xinxes". Els homes tenien una varietat més
àmplia de sous que depenien de la seva especialització i funció. El sou de la majoria es
trobava entre les 70 i les 90 pessetes setmanals (al voltant de les 11-12 pessetes diàries),
bastant superior al de les dones. Els sous eren, per tant, molt baixos, donaven
simplement per a sobreviure.
L'ofici de les dones apareix per primera vegada a Badalona en el cens electoral de
1932, fins ara en l’apartat “profesión” s’escrivia solament "su sexo", és a dir, les
pròpies del seu sexe (les feines pròpies d’una mestressa de casa). En l'annex final del
Padró elaborat el 1934 l'expressió "su sexo" és substituïda per la denominació de "sus
labores" i comença a anotar-se la professió d’algunes d’elles: jornalera, texidora, etc.
Els diferents treballs estaven en funció de la classe social a la qual pertanyien. Les
dones de posició més senzilla solien entrar a treballar a les fàbriques tèxtils, algunes
fins que tenien els primers fills, altres fins la jubilació. Després hi havia les modistes
que treballaven a casa o anaven a domicilis de gent rica. Les que tenien una miqueta
més van ingressar a les acadèmies de teneduria de comerç, van fer idiomes i
mecanografia i van ocupar places d'oficinistes. Finalment hi va haver un petit grup
pertanyent a les classes mitges, filles de mestres, d'advocats, d'empresaris, que van fer
Batxillerat i van poder continuar fent Magisteri. Ens trobem vàries entrevistades que
van treballar des de molt joves com a minyones per als seus amos. Algunes treballaven
a nivell domiciliari en el gènere de punt o bé en feines autònomes familiars, poc
vistoses, d'horaris molt llargs i on l'autoexplotació de tota la família era la condició per
treure's un jornal per poder subsistir. La majoria van treballar a fàbriques tèxtils, a Can
Montal, a Can Giró, a Can Ribó, a Can Casacuberta on entraven a l'edat de 13 o
catorze anys. La jornada normal era de 8 hores, de dilluns a dissabte en torns de matí i
tarde. La pressió del moviment obrer havia aconseguit aquesta victòria l'any 1919 amb
la vaga de la Canadenca però fou la legislació de la II República la que la generalitzà.
Segons necessitats de l'empresa (manca d'electricitat, major demanda, etc.) fien torns
nocturns o bé treballaven a preu fet. No coneixien el que eren les vacances. A partir de
1938 les obreres tèxtils amb nens petits aconseguiren el dret de gaudir d’una hora
d'alletament. Can Montal disposarà, fins i tot, d’una guarderia on deixar els seus fills. El
Conveni recollia aquest dret de les obreres amb fills menors d’un any a disfrutar d'una
hora de lactància diària. Art. 30: "Las mujeres que lactan a sus hijos disfrutarán de una
hora durante la jornada de trabajo y computable a ésta, para la lactancia. Esta hora podrá
disfrutarse en dos períodos de treinta minutos. El hijo será llevado a la fábrica para la
lactancia y ésta tendrá lugar en el local destinado al efecto, a menos que el domicilio de
la trabajadora resultare lo suficientemente cercano al centro de trabajo para que, sin
alargar el permiso, pudiera acudir a su domicilio". Amb aquestes mesures l'empresa no
feia sinó donar compliment a la Primera Reglamentació Legal del Treball Femení i
Infantil, Llei del 13 de març de 1900. La veritat era que no totes les empreses de
Badalona donaven compliment a aquesta normativa. Tampoc les condicions de treball
(calors, humitat, olors, pols, automatismes, productes tòxics) eren les més adients per a
la seva salut.
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Amb una menor proporció les dones hi eren també presents en altres tipus d'indústries
com la metal·lúrgica i les condicions de treball no es diferenciaven gaire de les que
patiren els obrers i les obreres en els inicis de la revolució industrial. Per regla general
no tenien cap tipus d'assegurança, si treballaven guanyaven, si no treballaven no
guanyaven. Amb el temps aconseguiren un permís de maternitat de quatre setmanes
però sense cobrar. Les que treballaven com a minyones o com a modistes a casa de gent
benestant tampoc tenien cap tipus d'assegurança.
La major part de dones treballaven a Can Montal, a Can Giró, a Can Ribó, a Can
Casacuberta, a Eurostil, Casademunt, Casadesport, Bourrier, ... i entraven a l'edat de
13 o catorze anys. La jornada normal era de 8 hores, de dilluns a dissabte en torns de
matí i tarda. La pressió del moviment obrer havia aconseguit aquesta victòria l'any 1919
amb la Vaga de la Canadenca. Tot i ser un treball suportable a vegades treballaven en
condicions dures: sorolls continus, calors, humitat, olors, pols, automatismes, productes
tòxics... Segons necessitats de l'empresa (manca d'electricitat, major demanda, etc.)
feien torns nocturns. A vegades anaven "a preu fix" i altres vegades "a preu fet", llavors
guanyaven una mica més però "es mataven” a treballar. No tenien pràcticament
possibilitat de promoció ni d'ocupar llocs intermitjos de direcció, reservats als homes.
Totes tenien dret a una hora d'alletament i en algunes fàbriques, com era el cas de Can
Montal, tenien fins i tot una guarderia on deixar els seus nens. No obstant per a les que
treballaven en altres fàbriques era un problema tenir cura dels fills mentre s'estava a la
fàbrica. Sovint alguna veïna o algun familiar es feia càrrec de la criatura, pagant, és clar,
i s’encarregaven de portar- la a la fàbrica per tal que la mare li donés el pit. Algunes
dones deixen el treball quan es casen o quan tenen el seu primer fill, però moltes altres
romanen treballant fins la seva jubilació perquè el seu sou és necessari per al seu
manteniment i el de la seva família.
A partir del cens de la plantilla de l’empresa Montalfita de Badalona elaborat per a les
eleccions sindicals de 1971 hem tret la mitjana d'antiguitat dels obrers i de les obreres
qualificades com a "especialistes" (96 homes i 147 dones) i ens dóna una mitjana
pràcticament igual: 15'13 anys treballats de mitjana per a les dones i 15'22 anys de
mitjana per als homes. Això ens dóna peu a pensar que no és veritat aquell tòpic de que
les dones solament treballaven uns anys de solteres i es retiraven al casar-se. Si bé és
cert que la meitat de les dones es retiren abans dels 10 anys de treball coincidint,
segurament, amb el seu casament o el naixement del seu primer fill, també és veritat que
un bon nombre d'elles continua treballant durant bastants anys. En concret trobem 24
dones que superen els 30 anys d'antiguitat, tretze passen dels 40 anys i una, en concret,
té 52 anys d'antiguitat. Es clar que el seu sou no era un simple afegit sinó que devia ser
quelcom fonamental pel manteniment propi i de la casa. En canvi els obrers
especialitzats de Montalfita que passen dels 30 anys d'antiguitat només són tres i cap
d'ells arriba als 40 anys.
Testimonis.
Mi primer trabajo fue a los doce años, no le estoy mintiendo, yo a los doce años estuve
sirviendo en una casa con una señora que tenía tres hijos y su marido y a los doce años
yo lavaba la ropa. Me daban al mes la comida y treinta pesetas. Yo se las tenía que
entregar a mi madre para que acabara de cuidar a mis hermanos. Eran tiempos muy
difíciles, dónde van a parar los tiempos aquellos que no quiero recordarlos! (Juliana
Montes. La immigració a Badalona durant el segle XX)
La meva mare també treballava per a ells i per a dues persones més del mateix bloc de
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vivendes. Eren tots andalusos. Feia la feina de casa ella. és clar, fregar, rentar... tot lo
normal de la feina de casa. Recordo jo que a dalt del terrat hi havia uns grans safareigs i
allà anava jo moltes vegades I em distreia estant al terrat amb la meva mare, veient-la
doncs com rentava roba, quantitat de cubells immensos de roba, estendre-la, allò, lo
altre, en fi, la vaig arribar a veure amb les mans i els dits llagats de tan de restregar amb
la pedra, les mans embolicades amb benes a l’hivern a causa del fred i tot això. Llavors
anava també a fer feines a Sants a uns tiets meus. (Manel González. La immigració a
Badalona durant el segle XX)
Pues mira, eso hacía: me levantaba, me lavaba, me comía un trozo de pan o algo, me
ponía a hacer la comida, me bajaba a comprar el pan, hacía las camas... Luego ya venían
del colegio los hijos, les ponía la comida: luego venía mi marido y le ponía también la
comida y luego las tareas de la tarde, fregar, barrer, hacer camas y todo eso. Hasta que
me iba a dormir a veces me sentaba un rato o seguía con la tarea, coser a mano o coser a
máquina. Es que no llegaba la tarde para hacer muchas cosas. Estuve en un despacho
trabajando dos años fregando, fregando suelos, pero cuando venía estaba la casa que no
se podía andar, porque eran pequeños y, claro, cuando yo venía estaba todo por el
medio, camas sin hacer, todo sin hacer. Entonces los hombres no hacían nada.. Yo veía
que no podía. Yo veía que llegaba aquí a la casa y que no, que estaba todo por hacer y
yo no podía más. Yo el tiempo que estuve en ese despacho me levantaba a las cinco de
la mañana, ¿sabes? Y luego iba a la plaza y llegaba yo aquí a las once y media y
entonces a hacer la comida, ponte a hacer camas, ponte a .. Estuve también un año en
una ferretería y luego me fui a vivir a Sant Genís de Vilasar porque no teníamos casa a
donde meternos y por eso me fui a una casa de pagès a cuidar a una vieja, a una
cagona, a una tía borracha y allí estuvimos cuatro años. Cada mañana cuando subía
arriba a la habitación estaba llena de mierda hasta los ojos, la tenía que lavar, a los
cinco minutos ya se había cagado otra vez, otra vez a lavarla y así hasta que se murió.
(Felisa Abieta. La immigració a Badalona durant el segle XX)
Pues fíjate, yo trabajaba en mi pueblo, trabajaba en una carnicería y combinaba el
trabajo con el cole porque realmente era una niña. Empecé con 11 años y el primer año
era haciendo recaditos y así. Luego, poco a poco, te van dando más faena, te van
diciendo: “ahora me fregas los platos, me haces las camas,...”, y así hasta que luego ya
te meten todo. Yo ganaba 500 pesetas al mes y esto no es una cifra que venga de muy
lejos porque no soy tan mayor. A lo mejor me daban la comida, eso sí, y alguna vez, no
siempre, a lo mejor, en mi cumpleaños me compraban alguna cosilla como un trozo de
ropa para hacerme un vestido. Era poquísimo. (Manoli García. La immigració a
Badalona durant el segle XX)
Mi casa era una casa de labranza, había vacas, había cerdos... Mi padre era minero,
trabajaba ocho horas en la mina y alguien se tenía que encargar de aquello. Pues bueno
yo me encargaba de la vacas porque siempre me han gustado mucho. Tenía 14 años. Y
bueno, las ordeñaba, les limpiaba la cuadra, les daba la comida, cuando era tiempo de
llevarlas al campo las llevaba al campo, en verano recogíamos la hierba para todo el
invierno. A mí una cosa que me gustaba mucho era coger un puñado de sal y meter la
mano en la boca de las vacas. Les gusta mucho la sal y a mí me gustaba mucho eso..
Entre el mes de mayo y octubre las llevábamos a Labraña que es un monte alto donde
hay una cuadras que se quedan allí las vacas. Des de los 14 a los 18 años me dediqué a
la labranza. Después ya fue cuando me fui del pueblo. (Albarina Fernández. La
immigració a Badalona durant el segle XX)
Ma mare se n´anave al bancal, a birbar, a sembrar fesols, a sembrar pataques i a birbar, i
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al que hi havie que fer. A mi, als vuit anys, em deixava a casa, posava l´olla de matí –
fesols-, i em deixava a mi les pataques; pelava les pataques i, quan estaven els fesols
cuits, allà vora migdia, posava la pataca i, quan ells venien a dinar, ja estava el dinar
cuit. Sí, sí jo era la gran. I au!, después de dinar es quedava l´escurà i en un llibrell,
calentaves l´aigua, un calderet o el que hi haguere i en el llibrell pos s´escurave i en un
altre llbrell se rentave. I avant. Aixina ere (...) (Anava) al bancal i a la rabera. Jo no he
conegut res més. Tots els dies. A casa no estàvem. Però, a on havíem d´anar a treballar
si entonces no llogave ningú? Si haguere estat la Font d´en Segures ens haguérem anat a
guanyar diners. (Sí estave), però deguere ser per a les d´ací del poble. Jo ja no vaig
arribar a això, no. La faena que n´hi havia a casa i avant. Igual (que ma mare) a regar, a
collir bajoques i a collir el que hi havie. Mira, quan anàvem a guardar, (mos alçàvem)
antes de fer-se de dia, perquè allà a les vuit o a les nou ja calentave el sol i les ovelles ja
no pasturaven. Quan eixie el sol i calentave el sol les ovelles no pasturaven i entonces
cap a casa, ja no podies fer res més. Entonces mira, a munyir, a fer formatge si venie bé,
i a carregar. No se parave, si no una cosa, una altra. No se parave. (La meua germana)
igual, però a ella ja no li va tocar tant (...) Als trenta-un anys (em vaig casar). Entonces
ja ens tocave vindre ací al poble, perquè ens tocave anar a cuidar l´abuela. I a cuidar
l´abuela sempre em tocava a mi. (L’abuela) vivia al poble, (la cuidàvem) entre tots els
germans, una setmana cada un. La setmana que em tocave l´abuela estava ací al poble.
(...) Pos mira, cosia, feia jerseis a la màquina. Entonces a quasi totes les cases hi havia
una màquina de fer jerseis, que feien jerseis per a fora. Pos sí, a totes les cases n´hi
havien màquines de fer jerseis. Portaven la faena allí, (a casa Pepita la de Quintín) i
d´allí l´arreplegava Pepita. Consuelito, la de Benilde, portave la faena per a més dones,
sí. Después ho arreplegave ella i venien, d´on ere?, de Catí ? De Catí em pareix que era,
que venie un xic, que venie a replegar la faena i portave el fil. I mira, a fer jerseis. Poca
cosa se guanyave. Se tenie que matinar molt i de nit i de dia, i vinga i vinga, i vinga, i
tira, i tira, i tira, i tira, i guanyar no es guanyave molt. (Lo de modista va ser) més
prompte. (Vaig aprendre) a casa Carmen la Pasquala. Ella mos va ensenyar el corte, sí,
de més jove, quan estava al mas. Títol?, qui ens havie de donar un títol, qui?. No sé
Carmen on deguere anar a dependre. Ella sí que feie a casa per a totes les xiques que
volien anar. I cosie vestits. (Entonces) no n´hi havie res fet, i robes poques. No n´hi
havie molt que triar de roba. Home, (tenia) faena, sí, la que volia fer, però no et penses
que s´adelantave molt de cosir (...) Ai, d´ajuda!. D´ajuda no en vaig tindre cap més que
la paga que tenia de viuda, i au!. Pos mira, me vaig emportar la màquina de fer jerseis
allà baix (a Benicarló) i allí també feia algo de jerseis, no molt, perquè també es va
acabar la faena. Allò dels jerseis va ser una època que tot el món feia jerseis i después,
com totes les coses, se va acabar. Ara serà més fàcil que entonces, com totes les coses,
que cada dia van a millor. (Elòdia Tena, 1935. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble
rural realitzat amb fonts orals)
Después als onze ja vam vindre ací al poble i ja em vaig posar a cuidar primer la meua
cosina, después una xiqueta del molí i cuidant la xiqueta feia tota la faena de casa I
d’allí ja a la fonda de Juan Forés, i a l'Hotel de Llucena, i a la carnisseria de Farol també
vaig estar. I d'estiu, al camp a birbar, a sembrar panís, trillar, de tot…, i segar, i tirar dels
matxos pa trillar, pujar al trill, donar la volta als matxos, jo tot. Els meus jocs han sigut
estos perquè jo no he tingut ni temps ni ningú pa jugar (…) Jo, al poble pos he treballat
al Molí, a la Fonda de Juan Forés, allí pa tot lo que venia bé, pa servir, pa llavar, pa tot.
Al molí cuidant una xiqueta però també me tocava fer lo que poguera entonces, i a casa
Farol també. I después, d’estiu, hasta que mos cridaven a la temporà de l'hotel de
Llucena, pujava a la Font a lo que eixia, a fer matalaps,… Jo a l’hotel este (de la Font)
no he anat mai perquè anava a Llucena, a l’hotel de Llucena perquè ací necessitaves
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empenyos (*vol dir recomanació) per a pujar a la Font. Empenyos!, algú que tingués
una miqueta de mà perquè n’hi havia més pa pujar que faena. D’una que tingués al
germà, la germana o d’una mare, passava a gent que coneixien. Eixes entraven de
seguida i les que no havíem estat ni coneixíem a ningú no… A lo millor anaves deu
anys darrere i no haguérem entrat mai, jo vaig demanar a Llucena, també per mediació
de Teresa, la filla d’ací de la veïna que vivia a Llucena, i ja havia estat. Ma tia Natàlia
també havia estat, i entonces jo, només ho vaig demanar, em van agarrar de seguida, i
vaig anar cinc anys d’estiu, i de cine. Jo quan vaig anar allí, el primer any tenia catorze,
quinze… Mos vam casar als vint-i-un. Jo me’n vaig anar aquell any a Barcelona per
poder fer un poquet més de perres, que ma mare estava mala i no hi havia Seguretat
Social… No, no, no teníem Seguretat Social; ma mare es donava vida, que llavors es
cosien moltes camises i calçotets pals homes. Llavors ma mare pos, quan un se casava,
les mares pos li ho portaven i anava cosint; com ella estava mala i no podia seguir molt,
se feia més faena de la que ella podia fer i después necessitava la medicació que, com
era tot pagat, tampoc s’aplegava a cap lloc. Jo venia de treballar de l’hotel i això, i més
de la meitat ho havia de pagar en gastos pa ella… Ella sofria molt perquè no me
quedava res per a mi i jo, de vore això, quan la meua cosina ja tenia vuit o nou anyets que ja se podia quedar un poquet parant-li compte o portant-li un canteret d’aigua, les
veïnes també l'acompanyaven-, me’n vaig anar a Barcelona pa tot l’any pa fer un poquet
més de perres, amb tant mala pata que aquell any ja es va posar mala, mala, mala i ja va
morir entonces. Va estar un mes sense poder-se ni gitar, ni jo, ni ella, perquè s’ofegava,
i va morir. Per anar-me’n a Barcelona, entonces et criticaven molt, perquè una xica
sense pare ni mare i a soles, on se n’anirà?… Les dones, tot el dia al camp, (cobraven)
quinze pessetes, els homes no me’n recordo lo que cobraven perquè ací (*vol dir a casa
sa mare) no n’hi havia sou d’home, i jo pujava a La Font d’en Segures a fer matalaps a
estall, perquè mentre les dones limpiaven o els homes que treballaven a l’obra
descansaven, jo, com era a estall, com era a tant el matalap, anava fent. Venia el cap de
setmana o a final de mes i anava a cobrar i m’eixien seixanta pessetes al dia. I quan
vaig anar a cobrar l’ama per a la qual li feia els matalaps, no me volia pagar perquè no
era permitit que una dona se tragués el sou d’un obrer. Vaig tindre una miqueta d’això
amb ella. Jo era a tant el matalap, no era a sou, era a tant el matalap, a tant la peça. Si jo
la feia, ella no tenia que vore que em guanyés més o menys. N’anàvem tres, anaven
Julia la del Molí d’en Rillo que vivia ací propet, la mare de Trini, i jo. Jo era una
xiqüela i elles ja eren dones grans, anàvem les tres. Cada una feia la seua faena. La mare
de Trini no feia més que cosir, jo li els varejava, li els arreglava, i ella a cosir. Jo cosir,
pràcticament, no en cosia cap, però anàvem aixina, a tant el matalap. Elles se quedaven
lo que cosien… comptaven lo que volien cosir, lo que valia de cosir i lo que valia lo
demés, ella es quedava lo de cosir i jo em quedava lo altre, o siga, que no és que ho
cobraren tot d’una. I el problema era un poquet això, que els homes, els obrers, tenien
un sou de seixanta pessetes, i les dones quinze, al camp i a la Font a netejar, era molt
gran la diferència, era molt gran. (Paquita Beltran, 1936. Benassal, segle XX. Estudi
d’un poble rural realitzat amb fonts orals.
(La mare) se n’anave a treballar en tot lo que l’ixia, ella fee de tot. Ere molt traçuda i, si
li venie una clienta que volie un vestit, ella l’hi fee. Fee de modista, fee de... Com tenia
un germà que vivie a Alboraia, de joveneta, se’n va anar a València a dependre de corte.
Si se va casar l’any 35 o per ahí, se degués casar ella, antes se n’havia anat ja a
deprendre corte. És que no sabie molt perquè entonces el corte el feen tot provat damunt
d’un maniquí i no tallaven amb patrons, tallaven damunt de la persona. I això li
resultave a ella molt difícil. Cosie i fee el que calie, però li resultave complicat i fee tot
però perquè s’havie de guanyar la vida d’alguna manera. En quant tenie ocasió, se
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deixave la costura i s’anae a una altra cosa. Tenie molt bon caràcter i ella molt prompte
va ser telefonista de la Font d’en Segures, estave al telèfono i pujave tots els dies a peu,
de matí se n’anave, a les vuit del matí i obrie el telèfono. I estave allí tot el dia hasta les
deu de la nit. Pujave a peu i baixave a peu. I les dues xiquetes mos quedàvem amb
m’abuela, per això dic que l’abuela li va servir de molt d’apoio. I m’abuela, que també
ere molt treballadora, i ere aquella època de l’escassesa, no hi havia res de menjar, ella
agarrave un cabàs de farina del molí i se l’emportave a casa. Allí fee una pasta de pa, i
demà de matí, o quan ixia del forn, la meua germana que ja tenie set o vuit anyets i ja
podie anar a peu, li ficave els cincs o sis pans que podie fer, que li cabien al cabàs i se
n’anave a la Font d’en Segures a portar-los a ma mare. I ma mare ja tenie els encàrrecs
fets i els venie. I igual venie formatge que venie calces, comprave roba i feia saquets i
els venie per a ficar el pa dins. Ma mare ere molt vividora. Después quan venie l’hivern,
que a la Font no hi havie telèfono i fee poc de modista - que tampoc se vestien tantentonces fee botifarres. Tenie a Castelló una amiga de m’abuela Luisa que li dien la
senyora Tereseta, que anave per amistats de Castelló i li buscave clientela. Apuntave els
encàrrecs que tenie. I quan die: “Remedios, ja tinc vint quilos de botifarres”. Ma mare
comprave una tanda de bacó, la tanda a soles. Una tanda és tot l’aparell digestiu del
bacó. Primer anave al carnisser i quan mataven el bacó die: “a les set del matí al
matadero”. Entonces anave ma mare i agarrave els budells i allí els netejave, allà al
matadero del Torrentill. Allí fee la neteja dels budells. I la meua germana i jo que
apenes alçàvem un pam de terra, anàvem amb el pitxer a tirar aigua al budell. Quan ho
tenia tot net, entre m’abuela i ella, feien les botifarres. Eixa mateixa nit les coïen. Bueno
la vespra la ceba, i tota la faena de fer la matança, la vespra feen la ceba que la bullien i
l’escorrien en un sac, dins d’un castró al carrer. Después, al dia següent feen les
botifarres i después de coure-les, enseguida les estenie per a que se gelaren una miqueta
i quan ja estaven gelades - a lo millor ixa nit no dormie en tota la nit-, les pesave i tal
com tenie fets els encàrrecs, els posave dins d’uns saquets: un quilo, mig quilo, dos
quilos. I tot això ho ficave en una cistella molt gran i cosida per fora, la cosien amb un
drap i li ficaven damunt una etiqueta i se n’anave. L’últim que fee ere arreglar-se ella,
assear-se i sense gitar-se aquella nit, se n’anave a l’autobús amb la cistella que pesave
trenta o quaranta quilos. Arribave a Castelló i a l’entrada de Castelló estave la caseta de
consums, on s’havien de declarar totes les coses que portaven de menjar. Allí hi havie
un encarregat que ixie a l’autobús i si un portave un pernil, un pollastre, si portaven
botifarres ho havien de declarar, perquè si no, ere tot estraperlo. Cabie la possibilitat de
que fores un estraperlista. Una vegada ho tenie manifestat i pagave els drets de consum,
que se deie aixina, ixie la senyora Tereseta a esperar l’autobús, llogaven a manera de
taxi un carret d’aquells de mà; carregaven la cistella i se n’anaven a la sombreria del tio
Guillermo del carrer del Mig i allí feen el punt de partida. Des d’allí, entre les dos,
carregaven els saquets en una cistella més menuda o en una bossa, i anaven: “dos quilos
per al senyor fulano”, o “un per a...” Total, que des de que arribave l’autobús hasta que
ixie l’autobús per vindre a Benassal ja havie fet la distribució de totes les botifarres.
Tornave a agarrar l’autobús i cap a Benassal. Això ma mare ho fee tantes vegades com
tenie encàrrecs. Sí (li pagaven al moment) perquè la senyora Tereseta li buscave cases
que eren gent que podien gastar. Entonces el problema no ere tindre diners per comprarho, sinó que hi haguere producte. I unes botifarres que eren de confiança amb tot
material de primera i amb una persona que ere asseada i que els pareixie bé la persona...
Vull dir que tenie clientela perquè les provaven i els pareixien bones. (Matilde
Claramonte, 1940. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat amb fonts
orals)
Sembrar patates, sembrar panís i sembrar.... Natros ací anàem, quan se segava, a
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garbellar (Milagros). A plegar les olives (Vicent). Ací lo nostre d’anar al bancal ere per
collir remolatxes per fer bullit per als cerdos, això parlant d’entonces. Anaves a
garbellar quan segaen, a fer les garbes, después a sembrar pataques, a sembrar panís i a
replegar les pataques. Això és lo que fèiem les dones (Milagros). Això de garbellar, ací
se segae amb dalla (Vicent). Hi ha coses que no se t’obliden en la vida. Quan vaig
deixar l’escola, quan tenia dotze anys, vaig anar a cuidar les xiquetes a la meua
germana, i anàem al mas de Centelles. Total que vam anar a sembrar panís. El que li
ajudava allí era d’ell, el xiquet tenie que ajudar-li. Ma cunyada li va dir “aneu a eixe
bancal, jo li sembraré el panís i ell llaurarà”. I teníem un sac de panís i en menos de dos
hores vam tenir tot el panís sembrat al bancal. Jo agarrae del sac i parrum! (riures) (*fa
l’acció d’escampar). Me’n recordo tota la vida que quan ell va venir: “i ara què farem, si
no temin més panís pa sembrar?”. Xiquets de dotze, tretze anys, estaes tota la vida
sembrant panís. Natros pel costat dels pares no hem patit. I después va ploure molt,
claro, i el meu cunyat va fer una replegà de panís primerenc, una replegà pa la rabera
que va ser boníssima, diu que no havia replegat mai una collita tan maca com esta.
L’altre deuria tindre 16 o 18 anys, claro, ell què sabia també! Jo vinga tirar panís i
vinga” (Milagros). (Vicent Tena, 1939 i Milagros Tena, 1944. Benassal, segle XX.
Estudi d’un poble rural realitzat amb fonts orals)
Ma mare, ja voràs,... la vida en esta casa mos la guanyàem d’esta manera. Ma tia, tos els
estius a l’Hotel a la Font d’en Segures, va estar 22 anys, passae la temporà, perquè ella
al final ere el primer turno i estae des de juny hasta primers d’octubre. Quan baixàem,
pues ja baixàem els diners. Ma tia sempre tenie diners de propines, pues... ala!, natros a
casa Quiquet, unes sabatilles noves, una bolsa bonica de moda..., pues la veritat és que
en aquells dies de misèria encara hem tingut capritxos. Después ma mare, tot l’estiu,
estae els tres mesos pujant i baixant, llavant i planxant la roba, també treia uns diners.
Ma mare sempre anae a la Font d’en Segures a l’estiu i llavae a la gent la roba
particular, ella no ere empleada de l’Hotel sinó que anae, recollie la roba i en una
panereta la baixae, la llavae, la planxae i al dia següent la pujae. Nosatros mos fèiem
càrrec (dels apartaments de Colomer de la Font). Primer li vam donar llustre perquè...
Ma tia va fer tots los matalassos. Jo encara me’n recorde que pujave amb ma tia. Ma tia
se n’anae antes i fee tots los matalassos i tal. Jo pujave después amb les berenes que
m’amanie ma mare, i a pintar lavabos i pitxers que hi havie. Entonces en cada habitació
havie un lavabo, la safa, el pitxer i el cubo. Pues jo això ho vaig pintar tot, eh!. I
después hi havie el comedor i cada habitació a la porta tenie una taula i les cadires. Pues
ere això, mantindre això limpio i comptar tota la gent que ja venien de sempre. Això no
va ser difícil i entonces la gent ja feien les reserves per telèfon o per carta, ja te cridaen:
“Oiga...”. José, si havie alguna carta, mos la portae. I natros dèiem: “Pues tal i tal
fecha”, i ja està. Después encara venie algun soltero o fadrins que no tenien a ningú i ma
mare els hi fee menjar i els cobrae un tant i ja està. Ma mare pues lo de la roba..., de
planxar, ja va vindre el tergal, ja va vindre tal i allò va baixar molt, però nosatros vam
estar tres anys. D’hivern pues cosíem calces, mos bordàem l’aixovar, que entonces
també ere important. Ma mare d’hivern sempre estae fent labors, estae Remedios la
Coixeta que vivie al pati de l’església, que ella ere l’encarregà, que feien guants per a
Barcelona, guants de ganxillo i només feen una part de ganxo perquè l’altra portava
pell. Donaen un patró, unes mostres i ma mare i ma tia pues ala!, feien això. Después els
arreglaven i a tornar els guants. Ma tia, feien guants per a un de Les Coves que ere de
Barcelona, feien guants de ganxillo i per la part de baix ficàem pell, que això encara se
porta ara, i pos durant l’hivern sempre estaen guanyant d’una forma o altra això, però lo
que cundie pos ere la Font d’en Segures. Después ma mare ja va anar a Castelló i se va
comprar -que encara tenim els cartells, que diu “Reparaciones de medias Margarita”488

una màquina de plegar punts de la marca Man. Van estar a Castelló ma mare i va
aprendre a agarrar punts de calça. Va estar aprenent i nosatros plegàem les calces per a
la gent del poble. Ma mare i ma tia eren molt manyoses, ma tia feia “toquilles” per a
gent que volie. (Durant) molts anys ací mos vam guanyar la vida, mos vam guanyar la
vida, vam tindre una ajuda perquè inclòs nosaltres anàem al col·legi i féem bosses de
malla per a Machí, i el gendre ho portae a Barcelona. Nosatros allí mos donaen el fil, a
casa Machí, i un modelo. I entonces nosatros sabíem ja els punts que havíem de ficar i
tal. I nosatros penjàem això en una cadira i ahí, amb aquesta agulla, passàem el fil,
passàem les voltes, féem les passaes que fore i miràem les medides que mos donaen
ells. Això ere una medida (*ensenya la mostra, soroll) eh!. Féem aixina... passàem
l’agulla com si fòrem les graueres de Castelló que van al port, les dones dels pescadors,
les pescateres, veus? I escolta i mos pagaen a vuit perres la bossa. Teníem les terres,
teníem els Bassis de l’Algar, compartien un poc les terres que tenien. Ma tia anae a la
Font d’en Segures. Ma mare va tindre primer a la meua germana i depués a nosatros i
bueno, quan feen la casa de Grau -em sembla que ere antes- m’abuela sempre va tenir
hospedats als obrers que feien la casa de Grau. M’abuela sempre que venien uns de la
trilladora... a casa nostra!. I ella els fee el menjar i teníem al carrer Pla dos llits...
Escolta, a bodes i comunions sempre estaen elles contrataes. Que prenien la comunió els
de la Tarroneria... m’abuela a guisar i ma mare a ajudar-la, perquè tots dos se feen casa.
Uns dies antes a matar els animals. I después ja fee un carpasol (*?), mandonguilles,...
M’abuela sempre entre paelles i cassoles en plan industrial. Aixina pues ere una ajuda
més. O sigui que elles sempre van treballar molt, pobres. Però m’abuela la tradició ere
guisadora. Venien els amiguets i ella no sé què, ala!, bunyols, xocolata,... A nosatros a
Pasqua, sobretot a la meua germana, ala! ja ens fee m’abuela un guisao... (...) Hi havie
una boda, ala!, pues ma mare de cuineres, pues també els pagaen per això i els donaen
un present. Ma tia pues anae al mas dels Oms que havie per a fer una matança..., hi
estae dos o tres dies, después li feen un present gran i així anàem tirant, va anar tirant. I
nosatros particularment, la veritat, tots mos ho deien, que hasta les veïnes deien: ”Eixes
xiquetes estan millor que les netes de Franco perquè les netes de Franco encara no estan
del tot criades i estes xiquetes...”. No va trobar dificultats per a trobar faena i també
elles, sobretot, mos han anteposat a nosatros perquè ella haguere pogut dir: “les xiquetes
les deixo amb ma mare -que tenie 65 anys m’abuela- i me’n vaig amb ma tia i la meua
germana a la Font tres mesos fora no?”. Nosatros sempre hem estat davant. I elles
tampoc no volien ser criades de ningú perquè les criades d’entonces, saps què feen?, no
res, un rosegó de pa, i elles això també ho van tenir molt clar. A la Font d’en Segures sí,
perquè acabe la temporà, li donen el seu sobre i te queden allí uns diners. Después entre
la terra, entre el cerdo que criàem i ma mare... M’abuela cobrae, que en aquella època
Franco va donar una paga i vam tindre sort que m’abuela va ser de les de tres-centes
pessetes, n’hi havie que ere 45 duros. Sí, tres-centes pessetes. T’hauràs enterat que
Franco va donar una paga, después d’uns anys, jo ja ere majoreta eh!, per als jubilats. Hi
havie uns que cobraen 50 duros, uns altres 45 i altres 300 pessetes. M’abuela va tindre
la sort d’agarrar les tres-centes pessetes, pues també ere una ajuda. (Pepita Fabregat,
1948. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat amb fonts orals)
Que la dona treballés fora de la llar era de pobres, m’entens?. Les que anaven a fer
feines o a treballar a una fàbrica eren gent pobra, les altres eren unes privilegiades
perquè el seu marit guanyava prou per a que no hagués d’anar a treballar (...) Al llarg
del franquisme tot això va començar a canviar. Jo penso que al final del franquisme les
dones comencen a estudiar i tothom vol tenir una feina. Mira, quan jo començo a
treballar que és l’any 68 o 69 les dones treballaven fins que es casaven. És que es
casaven i plegaven perquè llavors et donaven una paga que corresponia a una
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mensualitat per any de treball que servia per pagar els mobles. Una miqueta més
endavant les dones que es casaven continuaven i treballaven els 9 mesos fins tenir la
primera criatura i després plegaven. Llavors la gent que es va casar ara fa 22 o 23 anys
ja no van marxar, van agafar i van portar la criatura o a casa la mare per a que els hi
cuidés o a una guarderia que llavors hi havia molt poques. Normalment deixaven el crio
a casa d’una àvia i continuaven treballant. No totes però, des de fa 25 anys cap aquí, la
majoria ja no plega al casar-se, abans plegava tothom. Les dones no cobraven i tampoc
cobrem ara igual que els homes, representa que som iguals però les dones els hi costen
més barates als empresaris. Els homes guanyen més perquè ells encara tenen la mania
que han de mantenir la família i que el sou de la dona és una cosa de a més a més.
(Maria Cané. La immigració a Badalona durant el segle XX)
Normalmente la mujer, yo hablo de varios años más atrás sobre los años 60, su trabajo
mayoritariamente era en fábricas del ramo textil. Allí había una inmensa mayoría de
mujeres: las tejedoras, las ovilladoras, las canilleras, etc. O sea, que todos ellos eran
oficios básicamente para la mujer. Los hombres en esas fábricas eran los encargados,
los mecánicos... Difícilmente el hombre hacía de tejedor. Entonces, claro, no podías
comparar sueldo con sueldo. En oficinas sí, las mujeres siempre se destinaban a
auxiliares y alguna vez a oficiales. (Esteban Corbera, La immigració a Badalona
durant el segle XX)
Vaig entrar a Can Montal, setze anys tenia jo. Vaig anar a una senyora que coneixia
que treballava allí, em va demanar i vaig entrar. No sé si guanyava 215 o 220 pessetes
a la setmana, això quan vaig entrar, ja fa quasi quaranta anys. Misèria, guanyàvem
misèria. Però en aquell temps tampoc no valia tot con ara. Es com si ara guanyés 20.000
pessetes a la setmana. Jo treballava a la filatura i allí tot eren dones. Solament
l'encarregat era home, les demés dones. En altres seccions tot eren dones i en cada
secció hi havia un encarregat. En el teixit tot eren dones i llavors hi havia el
contramestre que era l'home. Tot eren dones menys els encarregats, on hi havia més
homes era en el tint. Fèiem la roba i sortia tenyida. Filatura, rodets, teixits, repassar,
nuar, i tot això érem dones i l'encarregat era home. Jo era a la filatura i la meva feina
era omplir els rodets. Hi havia unes metxes grosses, la metxa passava pel d'allò i sortia
el fil. Portava una màquina, érem l'ajudanta i la filadora, jo era l'ajudanta i la filadora era
la gran. El treball no era pesat. Ens pagaven a sou fix. Als catorze anys ja podies entrar.
Més joves no, eh!. Això sí, a Can Montal tractaven molt bé els treballadors. Hi havia
guarderia. Les que tenien criatures i no tenien la mare o algú que tingués cura d’elles,
les posaven allà. Els posaven des que naixien fins als quatre anys, o sigui, quan ja
podien anar a l'escola. Tenien també mig hora per donar-los de mamar, mig hora pel
matí, mig hora per la tarda o plegaven més aviat, a dos quarts de dues i els donaven de
menjar. Anàvem de matí i de tarda. La que anava de matí començava a tres quarts de
cinc fins a les nou, parava mig hora per esmorzar i llavors acabava a dos quarts de
dues. Les que anaven per la tarda, començaven a dos quarts de dues fins a dos quarts
de set, plegàvem mig hora per a sopar i, després, des de les set fins a dos quarts
d'onze... De temes de treball es parlava poc. Tot era rutina. Tot era el mateix. Que jo
me'n recordi mai en la vida hi va haver cap "follón" allà, ni res d'això. Mai vam fer
vaga, mai, mai. En aquella època no hi havien sindicats. Els homes guanyaven més,
que nosaltres i tant, perquè tenien càrrecs més alts, també hi havia dones que guanyaven
més que jo. La filadora guanyava més que jo, jo era ajudanta. Allà els homes feien una
cosa i les dones un altra. La dona feia feina de dona i l'home la feina d'home. No és com
ara, llavors no. Es clar, llavors guanyaven diferent perquè l'home feia la feina d'home i
la dona de dona. Els que anaven a "preu fet" guanyaven més. Aquelles guanyaven molt.
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En castellà era "a destajo" però en català "a preu fet". Es clar, havies de treballar si
volies guanyar, guanyaven bastant però llavors pobres... es mataven. Es mataven perquè
no podien parar, perquè havia de sortir la feina i no podien parar. Es mataven.
Guanyaven més però també, pobres, treballaven molt. Allà en els teixits treballaven
molt. (Lídia López. La dona a Badalona. Cent anys de protagonisme invisible)
Jo vaig ser teixidora tota la vida. La meva germana també era teixidora. A mi me’n va
ensenyar la meva germana, primer vaig fer anar un teler, després, quan en vaig saber,
vaig fer anar dos, després en vaig fer anar quatre, dels quatre en vaig fer anar sis i quan
vaig plegar en feia anar dotze d'automàtics. Els últims eren automàtics. A vegades la
feina era pesada i a vegades no, segons. Quan ens trobàvem amb el fil dolent teníem
sempre com una boira d'aigua a sobre per a que el fil s'embotís, aquella humitat ens
feia anar més bé el fil. Allò era una mica perjudicial però estàvem tant acostumades
que ja no en fèiem cas... A la secció quasi totes érem dones, d'homes no n’hi havien. El
sou dels homes i de les dones era diferent, perquè de teixidors no n'hi havien. Eren
contramestres, ajudants de contramestres, encarregats, directors,... Sí que estàvem
apuntades a un sindicat però no actuàvem. Jo vaig estar a la UGT. Per cert que a mi em
volien fer delegada i jo vaig dir "no, la meva obligació és a casa meva, quan plego
d'aquí tinc el meu fill i el meu marit i he de complir amb el meu deure". No vaig
voler-ho ser, és que no vaig poder, ni vaig voler, perquè d'aquestes coses de política jo
no n'entenia. Així com la meva filla hi entén bastant jo no. Una que no m'interessava, i
l'altra que no podia, tenia el meu fill. Nosaltres no érem d'aquestes noies joves, érem un
grup que érem més aviat sèries, teníem el cap per la família i per la feina, per guanyar
una pesseta. Em recordo que la mitja hora que ens donaven per sopar, llavors jo sempre
feia punta, sopàvem i jo sempre treballant. Ja havia sopat una mica de pa amb botifarra
o amb bacallà, o el que fos, llavors aquella mitja hora l'agafava per cosir o per fer una
punteta o per fer alguna cosa. Aquella mitja hora l'aprofitàvem per fer tonterietes, cosir
els mitjons al meu marit o fer unes “enagues” per a la nena. Llavors quan vaig tenir 52
anys ja tenia molt dolor, els dits ja no els podia tancar, però gràcies a Déu a base de
remeis i de metges als 55 anys em van donar el retiro per la invalidesa. Jo volia
treballar d'una altra cosa però em van dir "vostè no pot treballar, no pot treballar" i em
van donar la invalidesa. Em vaig jubilar als 55 anys. (Paquita Ferrer. La dona a
Badalona. Cent anys de protagonisme invisible)
Entonces la hilatura producía mucho polvo, polvo blanco, bueno una borra que se le
llamaba... y nos poníamos blancas las caras y la cabeza se nos ponía blanca, todas las
batas se nos ponían blancas y las batas eran azules oscuras, íbamos enteritas blancas y
con unos aspiradores nos aspirábamos enteritas, pero otras veces nos poníamos
pañuelos para que la cabeza no se nos pusiera también blanca. Trabajábamos muchas
horas como unas doce o trece, ¿para que? Para luego tener un sueldo bajísimo y sobre
todo nosotras que sólo por ser mujeres cobrábamos la mitad que ellos. Y nosotras
también teníamos que soportar ese ruido enorme de las máquinas porque yo trabajé a
los quince años en una fábrica de hilaturas, que mi padre me tuvo que firmar el contrato
porque era menor de edad. Allí hacía mucho ruido, no se podía hablar; siempre hemos
padecido un poco del oído... bueno el oído yo no descifro muy bien así el sonido de
hablar las personas porque como hemos trabajado siempre con mucho ruido, así que yo
el oído no es que lo tenga muy fino. Teníamos que hablar gritando para entendernos y
teníamos que acercarnos porque era mucho ruido. También sufríamos muchos dolores
de cabeza y claro todo a consecuencia del ruido de las máquinas... Trabajaban chicos
pero la mayoría éramos mujeres; había poquísimos chicos de la faena que hacíamos
nosotras y más bien venían por la noche (...) Porque la mano de obra era más barata
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porque el hombre haciendo el mismo oficio y haciendo todo lo mismo siempre ganaba
más el chico que la chica. Tanto si iban de noche como si iban de día, porque habían
mujeres que iban de noche, siempre ganaba más el hombre que la mujer. También
estaban los mecánicos, los encargados... todo eso eran hombres, no había ninguna
encargada; lo que era más especial eran hombres, las mujeres éramos más discriminadas
porque sólo estábamos para los trabajos más sucios (...) Como yo tenía 15 años pues
dependíamos entonces de nuestros padres, de un tutor. Tú no podías entrar en una
empresa sin el consentimiento de tu padre si eras menor de edad, entonces en mi
contrato sale también la firma de mi padre. (Mª Luz Checa. La dona a Badalona. Cent
anys de protagonisme invisible)
La meva mare va treballar tota la vida fora, jo la recordo sempre treballant a la fàbrica
des de que era petita fins que es va jubilar. Jo et parlo des d’un punt de vista del món
obrer perquè a casa érem proletaris, érem gent treballadora, ja ho has vist i treballàvem
tots. La meva germana era perruquera i jo he sigut mestra. I en aquest món nostre
treballàvem totes les dones. A la fàbrica de Casacuberta, que ara és la biblioteca, allà
treballava la meva mare, treballava tot el barri. Ara les dones de classe mitja no
treballaven, era molt ben vist que una dona al casar-se no anés a treballar. Feia molta
sort de que el marit la mantingués i això era un privilegi. La dona que es casava i havia
de continuar treballant doncs no feia gaire sort perquè aquell noi no li podia donar prou
diners per mantenir les comoditats que ella volia. Cobrar la dona el mateix sou que els
homes?, això mai de la vida, això mai ho cobraran, bueno, no sé si deu haver-hi algú
perquè ara com que hi ha tanta lluita per la igualtat. No sé si algú ho deu haver
aconseguit però no crec y abans menys, per això a les fabriques hi havia tanta dona
treballant. A Casacuberta, jo hi havia anat, tot eren dones, dones, dones i llavors hi
havia un encarregat a cada secció. Em sembla que hi havia 190 treballadores potser i hi
havia 4 homes en tota la fàbrica. Treballaven moltes més dones que homes perquè els hi
podien pagar més barato, perquè eren persones no qualificades, la dona, deien, que té
“handicaps” com per exemple quan es queda embarassada, quan té la maternitat, quan té
un nen petit, tot això, doncs són dies que no pot anar a treballar. L’home tot això no ho
té i, per tant, té més avantatges. Per això l’empresa el paga millor La dona de segons
quins àmbits no podia passar, d’executiu, d’executiu alt, de nivell alt i tot això, no n’hi
havia, no era prou tolerat, no hi podien accedir, no devia ser ben vist, igual que tenir un
paper important dintre del món de l’esport tampoc. No sé, eren, estaven molt dedicades
en feines domèstiques i en fàbriques sobretot. Aquí a Badalona hi havia molta indústria
tèxtil, ara gairebé ha desaparegut tota i totes les fabriques estaven poblades de dones. I
també del món del comerç, botiguers, dependentes, carnisseres, “tocinaires”, a les
places, als mercats, a les parades, doncs hi havia moltes venent... Tot això ha canviat
una mica però encara la dona està per sota de l’home en molts aspectes perquè si tu t’hi
fixes, si vas ara a un mercat o a una botiga tota la gent que hi ha a la caixa són dones, als
taulells de peixateria i de carn i de porc, tot són dones...”. (Carme Pérez. La dona a
Badalona. Cent anys de protagonisme invisible)
Tornar a l’índex general
2
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Annex núm. 7. Textos sobre la II República i la Guerra Civil
(* Introducció extreta de l’Àlbum de la memòria compartida. República i Guerra Civil
a Badalona. Textos extrets del mateix llibre i de Benassal segle XX. Estudi d’un poble
rural realitzat amb fonts orals, Les dones fem història, La immigració a Badalona
durant el segle XX, La dona a Badalona, cent anys de protagonisme invisible i Fuentes
Orales e investigación històrica).

La II República.
El període de la II República fou breu, polaritzat i, per desgràcia, tràgic. Venia precedit
d’una llarga etapa conservadora que abraçà els últims vint-i-cinc anys del segle XIX,
coneguda com la Restauració, en la qual Cánovas del Castillo - cap del Partit
Conservador - i Sagasta - cap del Partit Liberal - s’alternaren pacíficament en el govern
de l’Estat i donaren estabilitat política. Era un sistema polític basat en el caciquisme, la
corrupció electoral i la marginació d’amplis sectors polítics i socials, especialment del
moviment obrer (socialistes i anarquistes), dels nacionalistes (catalans i bascos,
principalment) i dels republicans (sobretot, dels federals). Durant els primers vint-i-tres
anys de segle XX - sense trencar amb el sistema de la Restauració - s’entrà en una etapa
reformista protagonitzada per polítics com Maura, Canalejas i Dato, entre altres, que
tampoc van saber donar resposta als problemes endèmics que patia el país. La proposta
de govern autoritari de Primo de Rivera que la seguí (1923-1930) fou la confirmació del
fracàs. El sistema de la Restauració, cada vegada més desgastat i desprestigiat, tocava a
la seva fi.
La II República significà un trencament que tenia com a finalitat tractar la crisi de
l’Estat i de les classes dirigents, aportant una solució democràtica i parlamentària. Això
va despertar, inicialment, en les classes populars, una gran esperança i, al mateix temps,
el recel i la por de les classes tradicionalment dirigents. La direcció del canvi polític es
deixava en mans de la petita i mitjana burgesia, dels sectors professionals progressistes i
dels intel·lectuals. L’objectiu era modernitzar políticament l’Estat i minorar la gran
influència que, sobre ell, tenien els poders fàctics del país: l’Església, els terratinents i
l’exèrcit. I, també, ampliar les bases socials del sistema polític incorporant el moviment
obrer moderat i la burgesia nacionalista, per evitar una revolució obrera o una secessió
nacionalista. Les lleis que s’aprovaren durant el bienni reformista responien a aquesta
intencionalitat. La Constitució progressista de 1931 obria la porta a moltes d’aquestes
reformes en aprovar la funció social de la propietat, la laïcitat de l’Estat, la
descentralització política i el sufragi universal, entre altres.
Per primera vegada en la història d’Espanya es reconeixia el dret de vot de les dones,
fruit de les lleis igualitàries de la República i per l’enèrgica defensa realitzada per la
diputada Clara Campoamor en el Parlament espanyol. S’intentava, igualment, una
tímida reforma agrària que pretenia donar resposta al desig dels jornalers sense terres
que, des de feia temps, reclamaven “la terra per a qui la treballa”. Es volia organitzar un
exèrcit més professional subordinat al poder civil i depurar-lo d’elements facciosos
propensos a realitzar cops militars. També es pretenia impulsar l’ensenyament bàsic per
acabar amb l’analfabetisme d’una bona part de la població, realitzar una reforma
laboral que satisfés els sectors moderats del moviment obrer, fins aquell moment
tractats com una simple qüestió d’ordre i atendre les demandes autonomistes
especialment de Catalunya, el País Basc i Galícia; altres regions van desestimar la
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possibilitat de tenir governs autònoms. La monarquia havia esgotat els seu crèdit
democràtic i autonòmic i ja quasi era impossible imaginar-se una autonomia catalana
dins d’una monarquia espanyola. Trenta anys de lluita legal fracassada per l’autonomia
de Catalunya i de possibilisme regionalista havien deixat un regust d’esterilitat. Es tenia
el convenciment que s’obria un període de modernització política, de major autonomia,
de respecte per les llibertats fonamentals, de benestar i justícia social.
El règim republicà no era socialment revolucionari, només cal observar la procedència
dels seus màxims dirigents estatals. El president, Niceto Alcalá Zamora, era un polític
de la dreta liberal convertit, a última hora, al republicanisme i el cap del govern Manuel
Azaña, un polític de centre representant de les classes mitges i els sectors professionals.
L’objectiu dels líders republicans consistia, bàsicament, en canviar l’estructura política,
jurídica i ideològica com a mitjà per assegurar unes relacions clarament capitalistes i
adaptar Espanya al mercat europeu i mundial. Les lleis que implicaven reformes
econòmiques - una tímida reforma agrària i una reforma laboral de caire més social desagradaren, per insuficients, a una gran part dels treballadors del camp i de la
indústria, al mateix temps que espantava els sectors socials més tradicionals que veien
perillar la propietat de les seves terres i la seva hegemonia social i ideològica.
La Llei de reforma agrària, aprovada el setembre de 1932, va topar amb molts
entrebancs a l’hora de ser portada a la pràctica i només uns 10.000 jornalers se'n
beneficiaren, provisionalment. Entre les mesures d’urgència per millorar la situació del
camp hi havia: prohibir l’expulsió dels arrendataris de les finques, s’estengué la jornada
laboral de 8 hores i els jurats mixtos, i els patrons estaven obligats a contractar els
treballadors del mateix municipi i a cultivar les terres a l’ús del país, sota l’amenaça de
donar-les cedides. L’anunci de la reforma agrària espantà els terratinents i la burgesia
agrària, però la timidesa del govern en la seva execució i les excuses derivades de les
complicacions tècniques la retardaren i diluïren el seu contingut.
L’Espanya rural (3’8 milions d’agricultors, el 45% de la població activa) predominava
clarament, sobre la industrial (2’3 milions d’obrers). Persistien mals endèmics com
l’analfabetisme (44% d’analfabets i més de 100.000 nens sense escolaritzar), el
caciquisme (amb tota la seva seqüela de corrupció electoral i opressió social, sobretot en
les zones rurals) i la fortalesa dels poders fàctics tradicionals (especialment, d’un exèrcit
propens a reclamar protagonisme). Es donava igualment una forta polarització social i
política que es manifestava en la lluita de monàrquics contra republicans, burgesos
contra obrers, clericals contra anticlericals i centralistes contra regionalistes. El
moviment obrer oferia una imatge de debilitat, a causa de la divisió entre els corrents
ideològics i organitzatius existents en el seu si, uns, més reformistes (UGT) i, altres,
més revolucionaris (CNT).
La llibertat sindical dels obrers atemorí la burgesia. Camperols i obrers podien negociar
els salaris i els drets socials, sense ser reprimits com abans per les autoritats. Els poders
fàctics - cacics, forces d’ordre i funcionaris corruptes - van perdre el control de la vida
local i part de la seva autoritat fonamentada en la por i la repressió. És per aquest motiu
que, quan a les eleccions de 1933 torna a guanyar el centredreta, intenten recuperar
l’autoritat perduda i es produeix un retrocés social - baixada de sous, augment de la
jornada laboral, repressió dels treballadors rebels, acomiadaments, multes, no
contractació -. La revenja quedava expressada, perfectament, en aquella famosa frase:
¡Que coman zarzas y República! Després de 1936, un cop començada la Guerra Civil,
allà on els rebels sortiren triomfadors, s’iniciarà la repressió.
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Les reformes militars d’Azaña i el projecte d’estatut d’autonomia de Catalunya van ser
l’excusa per a la rebel·lió militar encapçalada pel general Sanjurjo, l’agost de 1932, i
que finalitzà amb el fracàs de l’aixecament.
Pel que fa als drets civils s’atorgà el dret de vot a la dona i es promogué una llei
electoral de circumscripcions electorals àmplies per evitar el caciquisme. En l'àmbit
cultural i educatiu, s’obriren biblioteques públiques, es promogueren actes culturals, es
crearen 7.000 noves places de mestres i altres tantes aules escolars, especialment, en els
medis rurals, es crearen instituts d’ensenyament secundari i augmentà la formació i el
sou dels mestres.
El context internacional també ens explica algunes de les polaritzacions descrites i
moltes altres qüestions. Per una banda, la revolució russa (1917) i l’aparició d’un
sistema comunista en expansió, espantava la burgesia que veia com apareixia i es
consolidava un sistema alternatiu al capitalisme. Per l'altra banda, es produïa una pujada
sense precedents dels partits feixistes europeus, en part, conseqüència del malestar
social - atur i empobriment generalitzat - sorgit per la major crisi econòmica que havia
patit el món capitalista i simbolitzada en la caiguda de la borsa de Nova York el 1929.
La II República espanyola transcorre, precisament, en els anys en què les nacions
europees pateixen els efectes d’aquesta recessió econòmica. Moltes de les reformes
anunciades no es van poder dur a terme, no pas per manca de voluntat política, sinó,
simplement, perquè no hi havia recursos econòmics suficients. La frustració que això
creà en els sectors socials afectats fou evident.
Les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 provocaren el canvi de règim. Els
guanyadors foren els partits de centre-esquerra, tots ells republicans i/o nacionalistes,
que l’any anterior s’havien unit en el Pacte de Sant Sebastià. El rei Alfons XIII,
conscient que s’havia quedat sense suport, marxà del país el 14 d’abril mentre la II
República era proclamada en mig de grans manifestacions populars. La gent sortí al
carrer, a les places i ho celebrà amb alegria. Tothom era conscient que una nova etapa
política s’obria en la història d’Espanya .
El cop d’estat de juliol de 1936.
A les eleccions de 1936 tant dretes com esquerres es presentaren formant blocs
compactes perquè la llei electoral no donava opcions als partits minoritaris. Guanyà el
Front Popular, coalició de partits republicans dirigits per Azaña i per Martínez Barrio
(representants de la petita i mitjana burgesia i sectors professionals), que començà a
governar amb el suport parlamentari extern de socialistes i comunistes (representants de
sectors obrers moderats). Semblava que el centre-esquerra podia tornar a reemprendre i
accelerar les reformes iniciades el 1931 paralitzades pel govern conservador sorgit de
les urnes el 1933. El programa del Front Popular, no obstant, seguia sent moderat.
Propugnava simplement una república democràtica en sentit burgès, liberal i
progressista al mateix temps que s’adheria als principis i mètodes de la Societat de
Nacions. El govern donà una àmplia amnistia als empresonats per delictes polítics
posteriors al novembre de 193 i restablí plenament la Constitució.
El règim franquista intentà deslegitimar a posteriori el triomf del Front Popular en les
eleccions del 36 presentant-les com un intent d’assalt al poder fet des de la manipulació
i l’engany. La realitat va ser (i així ho reconeixien els membres dels col·legis electorals i
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els mateixos periòdics de dreta, com l’ABC) que el dia de la contesa electoral tot va
transcórrer amb la tranquil·litat més absoluta. La gent va votar amb completa llibertat.
Els resultats, però, van deixar descol·locats als dirigents de la dreta. Gil Robles va anar a
proposar a Portela Valladares, cap de govern, que fes cas omís dels resultats electorals i
proclamés una dictadura. Franco li oferia el seu suport i el de l’exèrcit per realitzar un
cop militar, del qual desistí quan va comprovar que ni el propi exèrcit ni la Guàrdia
Civil estaven per la labor perquè no veien encara motius suficients per iniciar una
aventura d’aquest tipus. No obstant els sectors més propensos al cop militar van
començar contractar assassins per tal de crear desordre i malestar, excusa necessària
per justificar amb posterioritat el cop militar del 18 de juliol.
La victòria del Front Popular permeté als partits guanyadors de centre-esquerra
reemprendre les reformes frenades durant el “bienni negre” (1933-35). Tot indicava que
ara la Reforma Agrària anava de debò. L’intent de repartir les terres dels grans i mitjans
terratinents (és a dir, l’intent de canviar l’estructura de la propietat de la terra) serà una
de les principals causes de la sublevació dels militars. Amb el suport de l’oligarquia
espanyola, decidiren canviar les urnes per les armes i fer un cop d’Estat que retornés el
poder a la dreta política. El cop militar, com a conseqüència de la forta resposta de les
bases republicanes, socialistes i anarquistes, fracassà en més de la meitat del territori
nacional però, amb la promesa d’ajuda militar per part d’Alemanya i d’Itàlia, es
reconvertí ràpidament en una guerra civil que portà a enfrontar-se mitja Espanya contra
l’altra mitja. Antonio Machado ho expressava perfectament i sintèticament en el seu
vers:
“Españolito que vienes al mundo
te guarde Dios,
una de las dos Españas
ha de helarte el corazón”
Testimonis II República.
Francesc Arderiu Pujol. Badalona, 1923
Quan es va proclamar la República tenia 8 anys i mig. Recordo que - no sé si era el 14,
el 13 o el 15 - vam anar amb la meva mare, la meva germana i jo de la mà, a Casa de la
Vila i allà hi havia ja set-centes, vuit-centes o nou-centes persones. I, el meu pare no hi
era i jo vaig preguntar a la meva mare: "On es?" i em va dir: "Està a dalt, arriant [vol
dir hissant] la bandera republicana". Llavors van arriar la bandera espanyola i van arriar
[vol dir hissar] la catalana, la republicana i la de Badalona. I, el pare estava a dalt i amb
crits va dir content “Vives i Vives”. Aquell dia... alegria. Després, va baixar el pare,
saltava, crits, contents, perquè ho havíem solucionat tot... tot el món, ja estava tot
arreglat. I, no va ser així. Recordo que van ser eleccions municipals i recordo bé que hi
havia uns programes que deien: "Si no vols passar gana, vota les dretes" o una cosa per
l’estil; un munt de paperets pel carrer Santa Maria on vivia jo, a la cantonada, cartells de
tota classe. I, recordo que la gent invàlida - llavors no hi havia carretons [vol dir cadira
de rodes] i anaven amb un cotxe - els duien a votar fossin de dretes o d’esquerres, jo
me’n recordo bé. Eren unes eleccions molt crispades i recordo, tot i que era petit, molts
insults, allà, al carrer. Aquelles eleccions no portaven que vingués res bo. I, no va fallar.
La monarquia no la vol ningú - ni ara ni llavors -, no els volen; hi són, potser valen per
alguna cosa, perquè si no hagués sigut per aquest, potser encara ens haguéssim liat a
tirs, però no crec que el fill el passi. Sí, sí, el pare va votar. Jo me’n recordo que era
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soci - segons tinc entès - del Centre Republicà Radical que estava al carrer d’en Prim,
cantonada amb carrer de Santa Maria, on vivíem. Llavors, era el partit del Lerroux, un
que ens prometia botifarres i després no va sortir res i quan va venir en Franco se’n va
anar amb ell. D'aquest centre me’n recordo bé que el 36 el van cremar; és clar, era un
partit que en ves de ser republicà es va dedicar a la dreta, a la CEDA (Confederación
Española de Derechas Autónomas). Llavors, el pare es va enfadar molt - normal – i ni
bé amb uns ni amb els altres. Nosaltres republicans tota la vida. El mestre Garcia de la
Plaça del Sol era molt de dretes i va haver de plegar i va entrar el mestre Vendrell i,
després, com que era molt catalanista, quan van entrar els nacionals no el van deixar.
Els dijous fèiem festa. Recordo els dijous a la tarda festa i no anar al col·legi. Van treure
la creu i ja no resàvem, era una escola lliure i pública. No puc dir res més. Poc vaig
aprendre. Van treure el que fèiem abans, resar al matí i entràvem normal, no
preguntaven ni si eres blanc ni negre, normal. No vaig veure res de massa importància.
Durant la república parlàvem el català sempre; igual que ara: el català i el castellà. Hi
havia molta gent que parlava en castellà, però si parlava castellà i tu en català, també
t’entenien, igual que una majoria ara. Jo anava a col·legi, tenia els llibres gratis i per
Sant Jordi també et donaven un llibre. A mi, em duien al matí, em donaven el dinar i ens
duien a casa amb un cotxe que anava a buscar els nanos a Canyet, els baixava i anàvem
a l’escola allà a Porvenir, allà baix a vora Montgat, a Casagemes, a aquell col·legi que
encara existeix, allà on hi havia el cuartel de la Guàrdia Civil” [Escola Lola Anglada.
Canyadó] Allà ens donaven el dinar i tot durant la guerra. [Un dia fèiem català i un dia
castellà o espanyol; el mestre Vendrell, el dilluns, català. Llavors, tothom aprenia un dia
una cosa i un altre dia una altra. A nosaltres ens donaven els llibres. Aquest era el temps
de la República]
Després, vam veure que van guanyar les dretes un cop. A les eleccions del 33,
pensaven que guanyarien i van votar totes les monges, tots hi van anar i va guanyar la
CEDA. Jo recordo haver-ho vist i haver-ho viscut a casa; va guanyar la dreta, la CEDA.
Va venir el 34, un cop d’estat i llavors en Companys... Recordo que jo ja era més gran i
hi van haver uns tirs per allà al carrer, els germans Badia, allà a la Plaça del Sol, coses
que passaven en aquella vida, odis. Tot anava malament i ja no era culpa de la
República, no, suposo jo que ja venia... en fi no ho sé. Recordo els "esquirols" que en
deien. En el carrer Santa Maria hi havia un matrimoni que treballava a la Llauna i
recordo que els venien a buscar la Guàrdia Civil i els duien - entre la Guàrdia Civil - a
treballar. I, algun del veïnat o de fora del veïnat, venien allà i els solien escridassar i
apedregar-los; els conflictes que ja venien [d’abans]. Després, vam anar seguint el 34, el
35 i el 36 van guanyar les eleccions els republicans.
Manuel Bigas Riba. Badalona, 1916
A Manuel Bigas Riba. De terra en dins i de mar enfora. Records d’un octogenari
badaloní (1916-1939)
Me’n recordo com si fos ara. El dia 14 d’abril de 1931, quan jo acabava de complir els
quinze anys i encara treballava a la Via Laietana, com a conseqüència del resultat
d’unes eleccions municipals guanyades pels partits republicans i d’esquerres, es va
proclamar des de Madrid la II República que es va anomenar oficialment
"de trabajadores de todas clases" i va ser presidida pel polític espanyol Niceto Alcalá
Zamora. El, llavors, rei Alfons XIII, avi de l’actual monarca, considerant que havia
perdut la confiança i l’estimació del seu poble, el mateix dia va emprendre, juntament
amb els seus, el camí de l’exili. Va sortir mig amagat i en posar el peu a l’escaleta del
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vaixell de guerra que el duria des de Cartagena fins a Marsella, va declarar de bona fe
que marxava per estalviar vessaments de sang i per salvar Espanya d’una guerra civil.
En aquells instants no podia preveure la quantitat de sang que es vessaria uns anys més
tard quan hi va haver l’alçament militar que va durar quasi tres any i per culpa del qual
més de mig milió de joves de tota la geografia espanyola moririen violentament, entre
ells el meu germà Josep.
A mig matí d’aquell dia, un escamot de republicans exaltats ens invitaren a deixar la
feina. Suposo que devia ser per si algú es volia sumar a les manifestacions populars que
s’estaven organitzant i també per donar així un caire més festiu i més solemne a
l’arribada de la República. A mi em va faltar temps per córrer a la plaça de Sant Jaume,
des d’on jo sentia que venien les cridòries, per poder tafanejar el que passava i que, pel
que s’anava veient, intuïa que es tractava de quelcom transcendental. Com sigui que em
trobava a prop del centre dels esdeveniments, hi vaig arribar de seguida. Vaig arribar
just a temps de veure com uns quants enfervorits que havien assaltat l’Ajuntament i la
Diputació llançaven pel balcó d’aquestes institucions les escultures dels reis, de la reina
mare, llibres, banderes, quadres al·legòrics i tota mena d’objectes que de prop o de lluny
tinguessin relació amb el règim que acabava de caure. Tot això enmig de crits i
d’eufòria i de gests entusiastes. Amb els meus pocs anys i sense la més petita idea del
que era la política, he de dir que aquell espectacle em va impactar profundament. Com
també em va impressionar l’actitud dels homes que feien la defenestració, els quals no
es limitaven a tirar coses balcó avall, sinó que a cada cosa l’acompanyaven d’improperis
i d’expressions ordinàries significatives. En poca estona, a la plaça de Sant Jaume, s’hi
va reunir una gentada de no dir. De tots els carrers adjacents a la plaça hi afluïa un
formiguer de gent, uns amb l’afany d’ocupar les primeres posicions i altres empesos
pels que venien al seu darrere i que tampoc no es volien perdre el que es preveia que
seria un fet històric.
D’arreu de la ciutat arribava gent entusiasta que, enarborant banderes catalanes i
banderes republicanes tricolors (vermell, groc i morat), llançaven a l’aire crits de
visques i de moris, mentre uns altres entonaven himnes patriòtics. En qüestió de minuts
la plaça es va omplir a vessar i els balcons, tant el de l’Ajuntament com el de la
Diputació (el mateix edifici que avui ocupa el govern de la Generalitat), s’ompliren
també de personalitats polítiques. Entre elles, i com a figures més destacades,
l’emblemàtic Francesc Macià – conegut popularment per l’Avi - que uns dies més tard
seria nomenat primer president de la Generalitat, Lluís Company, Ventura Gassol...,
que, eufòrics, dirigiren abrandats discursos al poble congregat; uns discursos que
acabaven victorejant la República recent nascuda, enmig de grans aplaudiments.
Manel Carneado i Solares. Barcelona, 1926
Les escoles que es van construir a la II República van ser les millors. La meva es deia
Collaso i Gil, al carrer Sant Pau. Encara existeix. El recordo com un col·legi nacional
molt gran, amb espaiosos patis. Era laic, no teníem classes de religió, però sí, d’ètica.
No teníem classe de català, encara que els nens que sabien parlar-lo, ho feien amb tota
tranquil·litat. Com a llibres, recordo "Enciclopedia Aritmética y Gramática, Geometría,
Viajes por España, Lo que nos rodea y Urbanidad". A l’estiu, ens portaven de colònies i
ens donaven una motxilla amb coses per la higiene: raspall de dents, pasta de dents,
sabó... La gimnàstica que fèiem era sueca, però no fèiem partits ni equips, encara que
els organitzaven pel nostre compte als barris. En els barris obrers hi havia moltes
persones emigrants de totes les parts d’Espanya i parlaven en castellà. Per altra banda, a
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la zona de l’Eixample es parlava molt el català, perquè allí no hi havia tants emigrants.
La gent treballava del que podia. Entre els meus veïns hi havia persones que
descarregaven vaixells a les drassanes, fusters, electricistes, mecànics... Les botigues
eren petites. A les lleteries solien tenir les pròpies vaques i ells mateixos les munyien.
L’únic magatzem gran era Casa Jorba [Jorba Preciados]. A casa meva no es menjava
malament. Jo vivia al Poble Sec, al carrer Ferrer i Guàrdia. El pis era de lloguer i
pagàvem 15 pessetes al mes. Una tia meva que vivia al barri del Raval pagava només 3
pessetes. Quins preus!. Jo per berenar em comprava un llonguet i una tauleta de
xocolata Nestlé, i les dues coses em costaven 20 cèntims. Badalona la coneixia bastant,
perquè teníem familiars i amics que vivien al centre. M’agradava veure els pescadors; la
Rambla era molt bonica i la Plana també, més que ara. Per arribar a Badalona agafàvem
un tramvia que li dèiem “el tanque”; era el número 70. Al 1933, jo tenia 7 anys i recordo
que, sobre un dels lleons del monument a Colón, vaig veure el seguici fúnebre del
president Francesc Macià.
Francesc Casamajó Patris, Barcelona, 1914 - Badalona, 2002
A Francesc Casamajó. La Pau i treva fou obra de tots: la revolució i guerra a Badalona
1936-1939
Un dels primers acords fou la creació d’una milícia republicana - amb braçal roig - per
vetllar per l’ordre públic. El poble s’entusiasmava i, en aquella explosió de joia, s’hi
veié inserit tot aquell món obrer que, juntament amb els estaments econòmics i polítics,
integrarien el protagonisme dels nous moments amb una barreja heterogènia: ciutadans
festejant la nova República, molts sindicalistes sense deixar d’escoltar la veu de les
seves centrals i molts polítics atents al radicalisme dels seus partits. Es produí la
concentració ciutadana, majorment a la Plaça de la Vila. Colles i grups de manifestants
amb banderes republicanes integraven aquell nombrós públic que anava victorejant la
República. En Francesc, des d’un dels balcons del Banc Central, era testimoni dels fets.
Comissions de ciutadans i escamots pujaren a l’Ajuntament. S’havia acabat el trescar i
començava l’exaltació. Era tot un espectacle. Tant el bust del rei com els retrats anaren
balconada avall com a símbols de la monarquia i dels homes que feien ferum en aquells
darrers temps. L’alcalde interí, el senyor Ysamat, renunciava al càrrec, però demanava
ordre i correcció. Parlaren, també, significats republicans de la població que demanaven
serenitat i que pregaven al senyor Ysamat que es mantingués a l’Alcaldia mentre no
vinguessin els nomenaments i les instruccions del Govern Civil o de la Generalitat. La
gent s’exaltava. Recordem la imatge del ciutadà Farró que trencava retrats i abocava
símbols balcó avall, o la figura d’en Clarà, petit ell, enfilat en una de les faroles de Casa
de la Vila, qui arengava el poble i improvisava instruccions que entusiasmaven la gent.
Altres es van dirigir a l’Escola Elemental del Treball per fer neteja i destrossar els
retrats d’en Pere Sabaté i altres. Tornada la calma, d’aquelles eleccions del 12 d’abril a
Badalona - sis mil cent sis votants i quatre mil quatre-centes cinc abstencions - sorgiren
disset consellers republicans i catorze de regionalistes o conservadors. Però, en tots
aquests fets no hi mancaren els moments dels sindicats únics de la CNT els quals,
després del terrabastall, demostrarien aquells principis, continuarien l’aplicació de la
seva justícia radicalista i ben particular i s’aprofitarien per fer tancar tallers i fàbriques.
Ben cert que hi hagueren festeigs, himnes i força gresca, però des d’aquells escamots
d’en Joanet s’anava instruint a tothom, perquè l’endemà es reintegressin al treball. El
dijous a les sis de la tarda, va prendre possessió el nou Ajuntament. Van ser-hi presents
els senyors Rogado, Rodés, Puig, Espelt, Niubó, Cunillé, Brell Colls, Maren, Adell,
Puértolas, Costa, Arbós, Iglesias, Aznar, Serra, Majó, Cairó Sitges, Campmany,
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Camins, Morera, Ribó, Barriga i Xicart, i presidits per l’alcalde Josep Cases Costa, qui
havia estat nomenat per unanimitat, segons les paraules del senyor Cairó en nom de tots.
Lluís Costa Bort. Badalona. Badalona, 1912 – 2003?
A Lluís Costa. La Badalona del meu temps
29 de gener de 1930. El general Primo de Rivera dimiteix com a cap del govern i és la fi
de la dictadura. Els successius governs presidits pel general Berenguer i l’almirall Aznar
són incapaços de dominar la situació política, sota la pressió dels partits i sindicats
sortints de la clandestinitat. Aznar es veu obligat a convocar eleccions municipals que se
celebren el 12 d’abril de 1931. La gran massa de votants es bolca amb el seu vot cap als
partits republicans d’esquerra i els donen un triomf aclaparador.
Després els esdeveniments se succeeixen ràpidament. El dia 14 al migdia, Lluís
Companys, des del balcó de l’Ajuntament de Barcelona, proclamà la República, hissà
tot seguit la bandera republicana i unes hores després Francesc Macià, des de la
Diputació, proclamà la República Catalana dins de la Federació Ibèrica (tres dies
després, cedint a la pressió de Madrid, es veu obligat a convertir-la en Generalitat). De
Madrid i de tot l’Estat arriben notícies semblants; aquella nit, el rei i la seva família
surten amb automòbil cap a Cartagena i, l’endemà, embarquen amb un vaixell de guerra
cap a França. La República és un fet.
Aquests esdeveniments varen donar-nos la idea al meu cunyat i a mi d’anar-nos-en a
Barcelona, i ben cert que no vàrem pas penedir-nos-en. L’ambient de la ciutat era, en
aquells moments, un espectacle d’aquells que qui els ha viscut els recorda tota la vida.
Tothom havia deixat la feina per llançar-se al carrer a manifestar el seu entusiasme. Per
tots els carrers, centenars de milers de persones cridant visques a la República. Però,
era a la Rambla on hi havia el deliri: riuades de gent que hi afluïen de tots els carrers
amb banderes republicanes cridant visques i moris per a tots els gustos. Hi havia un
grup que cridava "Visca Macià" mentre un altre contestava "Mori Cambó". Però, el punt
culminant va ser quan diversos automòbils descoberts, carregats d’oficials de l’exèrcit
amb banderes republicanes que cridaven a favor de la República, amb gran dificultat per
la gran gentada, s’obrien pas per la Rambla avall. Nosaltres, deixant-nos portar per la
gran riuada de gent, ens dirigíem cap a la Plaça de Sant Jaume. Carrer de Ferran cap
amunt, cada cop era més difícil d’avançar, ja que a mesura que ens hi apropàvem, la
massa s’anava fent més compacta i entrar-hi era totalment impossible. Amb molts
esforços, arribàrem a situar-nos a l’entrada i aixecant el cap tant com podíem,
intentàvem veure allò que passava a dins. La gent [estava] estreta com en llaunes de
sardines i si era difícil entrar-hi, més devia ser-ho bellugar-se per als del centre. Els
balcons dels dos palaus [eren] plens de polítics protagonistes d’aquella jornada. Un
núvol de banderes catalanes i republicanes els saludaven, i les veus ronques de tant
cridar, sobretot en les diverses ocasions que Francesc Macià va haver de sortir al balcó.
Amb això, se’ns feia tard. Ens passaren les hores sense adonar-nos-en i havíem de
tornar a casa i aquell brogit no donava pas senyals d’acabar-se. Cansats, però satisfets,
amb la convicció d’haver viscut una jornada històrica, anàrem a agafar el tren.
Passat l’entusiasme dels primers dies de la República i a l’hora de les realitats, ja es va
començar a entreveure que el camí no seria pas fàcil. Immersos en la gran crisi
internacional, era impossible portar a terme les grans reformes socials que el país
esperava. El desencís es va anar generalitzant i va donar lloc a un creixement mai no
sospitat de les organitzacions polítiques i sindicals de caràcter revolucionari. La situació
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laboral empitjorava cada dia més. A la majoria de fàbriques, sobretot al tèxtil que era el
ram més important, només es treballaven tres dies a la setmana i el nombre d’obrers en
atur anava augmentant de manera alarmant. Si tenim en compte que no hi havia cap
mena de subsidi per als aturats i que només es cobraven els dies treballats, es pot tenir
una idea de la crítica situació que es vivia.
La panoràmica internacional no era pas gaire encoratjadora: a Alemanya, sis milions
d’aturats; a França i Anglaterra, cinc; als Estats Units, dotze; a Espanya, per corroborar
allò de "Spain is different", no se sabia per manca d’estadístiques. Amb aquest
panorama, l’expansió dels ideals revolucionaris, sobretot els dels anarquistes, entre la
classe obrera anà creixent ràpidament, convençuts que l’única situació per als greus
problemes que vivia el país era la revolució. Els governs que s’anaren succeint durant el
període de la República foren formats per homes de mentalitat burgesa, molts d’ells
febles en les seves conviccions polítiques i incapaços d’implantar les reformes que el
país necessitava tan urgentment com la tan reclamada reforma agrària. Tot plegat no
podia portar a altre camí que l’enfrontament, que va ser constant durant tot el període
republicà. Les vagues promogudes pels sindicats a la recerca de millors condicions
laborals - que no eren ateses, en part, per la crisi i, en part, per la intransigència de la
classe patronal - van fer que els enfrontaments entre obrers i policia degeneressin en
violència, i acabessin moltes vegades amb la detenció de militants sindicals. La reacció
dels sindicats era la de promoure una vaga general de vint-i-quatre hores per demanar la
llibertat dels presos que, conseqüentment, portava més detinguts i, a vegades, la
clausura dels sindicats.
Per una altra banda, els enemics del règim que la proclamació de la República havia
agafat de sorpresa, passats els primers temps de desorientació, començaven a treballar a
l’ombra per intentar enderrocar-la. El primer avís es produí el 10 d’agost del 1932, en
sublevar-se, a Sevilla, el general Sanjurjo - cap d’un grup reduït de tropa - que per la
seva improvisació va fracassar rotundament. Però, aquest "assaig" fou una experiència
molt a tenir en compte per part dels militars amb vista a la que prepararien quatre anys
més tard i de la qual el mateix Sanurjo n’hauria estat el cap, de no haver mort. Aquella
del 32 no fou prou valorada pel Govern, el qual va respondre-la amb lleugeres penes
dictades pel Consell de Guerra: el general fou deportat a Portugal i poca cosa més; però
va quedar en el record amb un nom festiu, el de la "Sanjurjada".
Mentrestant, la situació internacional anava essent cada dia més favorable als enemics
de la República. A Itàlia, al règim feixista de Mussolini li sorgí un aliat que aviat seria
més poderós que ell. L’any 1933, Hitler conqueria el poder i en pocs anys convertiria
Alemanya en la màquina de guerra més poderosa del món. Al nostre país, les
repercussions no van trigar massa a manifestar-se i es crearen organitzacions feixistes
que seguiren el model de les d’aquells països i ajudades per ambdues dictadures. El
règim, si fins llavors havia estat assetjat pels extremistes d’una banda, en endavant,
també ho serien pels de l’altra.
Amb aquesta situació de grans tensions polítiques i violència, arribaren les eleccions de
1933. Els anarquistes, per mitjà de la CNT - el sindicat més poderós en aquells
moments - promouen una gran campanya per a l’abstenció. La consigna de "Obrero no
votes" s’escampa arreu de l’Estat espanyol amb nombroses pintades a les parets,
sobretot, a les grans ciutats. Les forces reaccionàries coalitzades en una gran formació
anomenada "Confederación de Derechas Autónomas" (la CEDA), comandades per Gil
Robles, amb la seva demagògia i aprofitant el descontentament de les grans masses de
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la població, obtenen el triomf. Els anarquistes no trigaren gaire a tocar-ne les
conseqüències i com que continuaven la seva tàctica revolucionària, en poc temps,
veurien molts dels seus dirigents empresonats. El nou govern, amb la seva política,
promou un augment de les tensions que viu el país; i, sobretot a Catalunya, amb un
govern d’esquerres, les relacions amb el govern estatal es van agreujant per moments.
Al cap d’un any, la situació política i social arriba a un nivell tan baix de convivència
que és evident que d’un moment a l’altre ha de rebentar. Al Parlament, la coalició
governant, amb la seva majoria absoluta, arracona totalment l’oposició; els obrers veuen
com de mica en mica les poques millores laborals obtingudes amb tantes dificultats
desapareixen. A Catalunya, l’enfrontament amb el govern central és irreversible. El
Parlament havia votat una Llei de contracte de conreu que millorava substanciosament
les condicions d’arrendament dels parcers. Els propietaris de les terres, agrupats en una
institució anomenada Institut Català de Sant Isidre, havien recorregut en contra de la
Llei davant del Tribunal de Garanties Constitucionals, el qual, en la sentència, la
declarava inconstitucional i l’anul·lava. El Parlament de Catalunya posa la Llei a
votació una altra vegada i l’aprova. L’enfrontament era inevitable.
Prèviament, en reunions celebrades entre partits polítics i sindicats, s’havia acordat
promoure una vaga general a tot el país com a primer pas cap a un moviment
revolucionari amb l’objecte d’enderrocar el Govern. El dia 5 d’octubre de 1934, els
miners d’Astúries s’aixequen en armes a tota la regió. El dia 6, Companys proclama
l’Estat català dins de la República Federal Espanyola, però a la resta del país ningú no
es mou i la vaga general no es fa. En aquestes condicions, és evident que el moviment
no tenia cap possibilitat de triomf. A Catalunya, el general Batet - capità general de la
regió i amic personal seu - respondria favorablement al requeriment de posar-se al seu
costat, però no va ser així. El general, que considerà que el seu deure era defensar el
govern legítimament constituït i que allò es tractava d’una insurrecció, decidí de treure
la tropa al carrer per ofegar-la. I, així ho va fer. La rebel·lió, mal preparada, féu que en
molts pobles de Catalunya - entre ells, Badalona - la gent mobilitzada passés tota la nit
esperant les ordres que no arribaren. A Barcelona, després d’algun tiroteig i que
l’artilleria emplaçada a la plaça de Sant Jaume disparés algunes canonades contra el
Palau de la Generalitat, Companys, per no provocar un vessament de sang inútil, optà
per rendir-se. A Astúries, la rebel·lió encara durà molt dies. Allò va ser una veritable
guerra que costà centenars de morts i ferits a ambdues parts.
Les conseqüències, pel que fa a Catalunya, no podien ser més tràgiques: suspensió de
l’Estatut d’Autonomia amb el nomenament d’un governador general, els membres del
Govern de la Generalitat i molts diputats del Parlament empresonats, i també
personalitats de la cultura catalana que no tenien res a veure amb la política com el
mestre Pompeu Fabra. Les presons eren insuficients i calgué habilitar un vaixell l’Uruguai - per encabir-hi bona part dels empresonats. Aquests esdeveniments
agreujaren, encara més, les tensions que vivia el país, sobretot per la presència al
Govern central de tres ministres de la CEDA, partit que adoptava una estructura cada
vegada més feixista.
Aquesta situació durà fins que un fet insòlit commocionà el país. Dos austríacs
anomenats Strauss i Perl havien inventat una ruleta que, per mitjà d’un mecanisme que
accionaven secretament, feia caure la bola al número que ells desitjaven i a la qual
posaren el nom de “Straperlo” (abreviatura dels seus cognoms). Aquesta paraula es va
fer cèlebre com a denominació de tots els negocis bruts que es desenvoluparen en una
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època, malauradament, massa llarga. A aquests senyors, els posaren en contacte amb un
nebot de Lerroux i intentaren subornar alguns elements destacats del partit radical per
obtenir el permís i posar en marxa el negoci. Quan semblava que ja estava tot a punt,
l’assumpte saltà a l’opinió pública i l’escàndol fou tan gros que va provocar la caiguda
del Govern. A partir d’aquí, la situació política es va anar agreujant cada dia més, fins
que el nou Govern va prendre la decisió de dissoldre el Parlament i convocar eleccions
per al 16 de febrer de 1936.
Toni De la Rosa Botaya. Badalona, 1964
El me contaba que la gente tenía mucha esperanza de que la República, como sistema,
cambiara muchas cosas. Era una época de mucha esperanza, pero después se convirtió
en una época de mucho pago, de problemas y conflictos. Jesús nació en 1903 [Santa
Eulalia de Gállego (Huesca)] y vivía en un pueblo de unos seiscientos habitantes, en
aquella época era un pueblo que había bajado de población, ya que tenía unos mil
habitantes a principio de siglo. Era un poblado agrícola, bastante mal comunicado y en
el que habían como unas “familias” que controlaban las tierras y el ganado. En el caso
de mi abuelo, él era un campesino con pocas tierras y tenía que cultivar las suyas y las
de la gente que tenía más dinero. Recuerda que en las elecciones de febrero ganó el
Frente Popular, es decir, que ganaron las izquierdas y la alcaldía tuvo que salir
corriendo cuando estalló la guerra, ya que cayeron en zona nacional, pues de derechas
no eran, eran de izquierdas. Incluso, recuerdo que me contó que el alcalde era - a pesar
de ser de una familia de estas más ricas - una persona más bien de ideas anarquistas que
estaba unido a la CNT. Creo que mi abuelo era bastante moderado, era de izquierdas,
votó al Frente Popular, pero no era activo. En aquella época era obligatorio sindicarse,
porque sino no podían apuntarse a listas para ir a hacer jornales, así que él estaba
afiliado a la UGT, pero creo que siempre fue más por esta cuestión que no por
militancia. Él no hizo nada; quizás lo más atrevido que hizo durante la monarquía fue
que tenia un perro que se llamaba “Sagasta”, que era el nombre de un político liberal. Y,
luego, durante la República participar de la esperanza, estar afiliado al sindicato y
montar las izquierdas. Nunca votó a la CEDA ni a partidos de derechas.
Isidoro Fernández Avilés. Santisteban del Puerto (Jaén), 1921
En la República fue cuando se ganaron las elecciones y entonces cogimos el mando. La
República se portó como debía comportarse, votaron al pueblo, y todo lo que pudo
hacer lo hizo lo mejor posible. Yo con esa edad, con diez años, ya trabajaba y estaba en
una huerta familiar. No asistía a la escuela, pero, después del trabajo, acudía de noche a
las clases impartidas en casa de un maestro aficionado y sin título. La cuota era muy
baja y más si acudían, como en este caso, varios hermanos de una familia. En un pueblo
carente de cultura y falto de actividades colectivas relacionadas con la cultura, yo y
otros niños nos entreteníamos con juegos como la trampa, las bolas, el alguacilillo,
corriendo... El baile era privado y se realizaba en casas particulares. Recuerdo cuando
expulsaron al Rey Alfonso XIII; pasaron de la Monarquía y entró la República. Puedo
decir que nosotros, todos mis tíos, mi abuelo - que en paz descanse - éramos de Pablo
Iglesias, todos hemos sido de estas ideas; yo soy hasta pionero, rojo, con doce o trece
años entré en esa sociedad. En el pueblo, durante la República no hubo represión. El
componente de jóvenes era escaso y poco participativo; nada, a trabajar, y los que eran
patrones [había] tirantez, pero no hubo jaleo durante ese tiempo. En el pueblo nos
conocíamos todos y a mi abuelo le pusieron una calle durante la República, la calle José
Avilés. Luego, cuando el golpe militar, devolvieron [a la calle] el nombre anterior [que
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era] Torrecillas. Fuimos avanzando y vino la guerra.
Paquita Ferrer Vinyoles. Badalona, 1911
A Emili Ferrando Puig. La dona a Badalona, cent anys de protagonisme invisible
Sí que me'n recordo de la proclamació de la II República, però nosaltres en aquestes
coses no ens hi fixàvem gaire. Vam patir una mica i sort que el meu marit treballava, ja
que si treballàvem guanyàvem i si no treballàvem no guanyàvem. En aquella època no
hi havia assegurances de cap tipus i si havíem d'anar al metge ens l'havíem de pagar, i si
teníem els nens malalts l'havíem de pagar i si teníem festa a la fàbrica no cobràvem.
Tampoc ens despatxaven, enviàvem un recado: "Miri, tinc el nen o la nena malalta, avui
no puc venir, estaré dos o tres dies" i ens guardaven la feina i tornàvem a treballar. Quan
va venir la República hi va haver una temporada que vam notar que guanyàvem una
mica més, però, després, van anar pujant les altres coses i van quedar igual. Quan vaig
tenir els fills em van donar tres setmanes, però sense cobrar, eren tres setmanes que feia
festa i prou, però no vaig cobrar res, res, res. L'any 1933, vaig anar a votar, però no
recordo a quin partit en concret; érem més aviat d'esquerres. Ens havíem de casar quan
va esclatar la Revolució d'Astúries i no ens vam casar fins quatre o cinc dies després,
perquè feien barricades. Allà on està la gasolinera que en deien de can Fitó, a sobre del
carrer Roger de Flor, una mica més cap a Barcelona, que a la dreta hi ha una gasolinera,
doncs, allà van muntar unes barricades de por. Al costat de casa estaven fent pisos i van
venir a buscar les fustes i les bigues, i s’ho enduien tot.
Josefa Fuenmayor. 1937
Recordo que la meva mare sempre deia que la República va ser un període molt millor
que el que van viure després, i ella considerava que foren uns anys de bonança
econòmica. La meva mare m’explicava que en temps de la República als teatres podien
aparèixer dones nues, així com en revistes, fins a Franco, és clar. La meva valoració
sobre la República és que fou un període on hi havia llibertats de tot tipus, comparables
fins i tot a la societat oberta en què actualment vivim, però que la llàstima és que durà
poc i no es va poder desplegar com ho ha fet l’actual democràcia. No recordo cap
anècdota més que m’hagués explicat la meva mare de la República.
Agripina Fuentes Garcia. San Juan (Burgos), 1917
Recuerdo perfectamente lo ocurrido en la Segunda República y en la Guerra Civil. Leo
bastante, siempre me ha gustado leer; leo hasta hoy y tengo muchos libros de la
Segunda República. La Segunda República comenzó pacífica, de hecho, ya no había rey
y en esos momentos nadie estaba en condiciones de transferir poderes. La monarquía ya
no existía. Fue la voluntad nacional, aunque después terminó en un drama. Lo que
recuerdo del 14 de abril de 1931 es el clamor popular proclamando la Segunda
República. Pasaban chicas con gorra militar y shorts cortos, gritaban: “La República se
ha proclamado” y “La República”. Los jóvenes se adherían a las manifestaciones,
[había] banderas republicanas en los balcones y cantaban el himno de Riego. En el
inicio la Segunda República, creo que, para la mujer, fue algo así como libertad, pues
vino el derecho a voto. Aunque yo no votaba aún por no tener la edad, oía lo importante
que esto fue. También vino la ley del aborto y del divorcio. También oía decir que se
abrieron muchas plazas para el magisterio.
Lluís Garcia Manchón. Badalona, 1952
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El meu pare era un militant bastant actiu del Partit Comunista. Era un home molt actiu
en el seu poble, en aquella època tindria uns vint mil habitants. El meu pare i la meva
mare eren del mateix poble. Crevillent és un poble d’Alacant; és el penúltim poble de lo
que serien Països Catalans i està al costat d’Elx. La República la van viure com una
mena d’alliberació, van tenir un esclat d’alegria i es van il·lusionar pensant que allò els
canviaria la vida. I, si que els va canviar la vida, però no en el sentit que es pensaven. El
meu pare com que era del Partit Comunista va ser un dels més actius en la proclamació
de la República i va imposar els criteris republicans en el poble. La meva mare va ser
una de les encarregades de teixir la bandera republicana; quan es va proclamar li va
tocar brodar l’escut de la República. I, precisament això és el que, després, li va portar
els problemes. Només per brodar l’escut de la República la van pelar al zero i la van
passejar per tot el poble. La meva mare era militant... bueno ... afiliada al Partit
Socialista, al PSOE d’allà de Crevillent.
Aleshores, les escoles eren més lliures. El que m’expliquen molt és que, aleshores,
tothom feia discursos, la llibertat va esclatar i, per exemple, una de les coses en què es
va notar és que els va casar el partit i només van fer un paper al jutjat i ja estaven casats.
Aleshores això era impensable, perquè [abans] havia de ser tot per l’Església, com
també va ser després. Va ser un canvi total, perquè estaven acostumats a un sistema
molt caciquista, molt dictatorial i van poder veure les llibertats, les colles, feien festes,
se n’anaven al Pinet que era la platja de Crevillent, que estava a uns vint-i-cinc
quilòmetres d’allà, i anaven tots a estiuejar allà... Va ser tot una festa, però tampoc no
va durar com perquè els donés temps de disfrutar-ho. No els van donar ni la més
mínima oportunitat, perquè el que ells tenien tampoc era millor. El Robles, que era qui
governava la dreta en aquell moment, o en Lerroux, i tots els partits que hi havia de la
dreta, tampoc s’entenien tan fàcil, perquè hi havia els falangistes i en aquella època es
veu que ells mateixos es mataven, també, per res. Tampoc s’entenien massa, però ells
tenien clara una cosa: els interessos. Els interessos d’ells eren els diners i el treballador
havia d’estar en un segon pla. En canvi els altres tenien un interès comú, que era que els
treballadors tots sortissin del forat on estaven i comencessin a viure una mica millor. El
problema és que no va donar temps i no va arribar ni a una legislatura. Entremig,
tampoc va ser feliç, perquè em sembla que hi va haver lo de Sanjurjo i a Astúries hi va
haver una certa revolta; o sigui, que no va ser una cosa tranquil·la.
A la República no li van donar temps de poder ser un govern tranquil, de poder posar
mesures, d’ara anar arreglant això i ara lo altre. L’únic que se sap és com arriba i
"vinga, va, a repartir terres!". Però, tot això s’havia de regular després i no hi va haver
temps. No se li va donar una oportunitat a la República. I, ara, tenim aquesta
democràcia - jo sóc crític amb la democràcia -, però crec que és lo més semblant a
aquella república idíl·lica i que podia haver sigut el que és avui aquesta democràcia,
però sense monarquia. Imagineu-vos si això hagués rutllat. Amb les idees que tenien
llavors, tan avantguardistes, Espanya seria un dels països més avançats d’Europa i
seriem tan avançats com els suecs, socialment. No vull dir que fóssim més llestos ni res,
[però] socialment tindríem coberts molts més temes, perquè ja portaríem molta més
tradició i molta més experiència.
Carmen Guevara Eixarch. Barcelona, 1948
Jo crec que, en el fons de la qüestió, ells el que volien era un canvi quan l’època del rei i
la República era una manera d’adelantar, una manera de progrés. En aquell moment ja
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va començar la dona a tenir un paper que a l’època del rei no [tenia]. Va ser un canvi
que no es va deixar fer, perquè va venir la guerra i ho van evitar. Segons deia el meu
pare, es comentava molt què va provocar l'[aixecament] ..., perquè el govern legítim era
el de la República, lo altre va ser una revolució, i va ser també que volien fer la reforma
agrària. En aquells moments, l’any 30-31, [durant] la República, Espanya estava molt
enrederida, aleshores, els camps estaven en mans dels senyors, els altres estaven allà
treballant i no hi havia manera d’aconseguir res més, era casi bé un esclavatge; llavors,
la reforma agrària consistia en repartir entre els treballadors els camps que tenien
improductius. Això va provocar que tota aquesta gent aristòcrata que tenia tantes terres
s’aixequés i promogués aquesta revolució. No sé si això va ser un dels motius, suposo
que n’hi havia més, però això es deia a nivell de la gent del carrer, que [això] va
provocar que s’aixequés la dreta, per evitar que fessin [la reforma agrària].
Ells [els pares] eren dels que llavors estaven al Govern, em sembla que era Azaña. Ells
el que volien un govern republicà, com si ara entrés un govern republicà. No [volien]
res d’anar a cremar coses, sinó un govern republicà i que potser hauria pogut ser si no hi
hagués hagut la revolta. Ells sempre han sigut no religiosos. La meva àvia no [ha estat]
religiosa mai. La meva àvia, sobretot, era una persona que quan ells eren petits - això
sempre m’ho explicaven a mi – i en una època que tothom anava al curandero, ella mai;
ella agafava els seus fills i els portava al dispensari. Ells eren republicans, perquè volien
el progrés i veien el progrés que això representava. Eren republicans d’ordre, que és el
que hi hauria hagut si no hi hagués fet la revolta. Tot s’hauria anat desenvolupant i
s’acabó. Però, el franquisme va ser una revolta, no va ser res més que això, es van
aixecar. Va ser una revolució contra un govern establert com el que va fer en Tejero,
però els va sortir bé.
M’agrada parlar d’això, perquè vull que en quedi constància, perquè quan parlen
d’aquesta època i d’aquesta gent, sembla que sigui una cosa... com revolucionaris.
I, no... els revolucionaris van ser els altres. Aquells no van fer cap revolució, van
instaurar una república i si l’haguessin deixat haguessin seguit. La República anava
molt bé. Els col·legis que havien fet estaven molt bé i, a més a més, la gent que seguia la
República jo la veig gent intel·lectual, són gent que m’agrada com parlen i quan els
sento, en Picasso mateix i molta altra gent. Abans de la guerra, quan ells van venir a
Barcelona, hi havia els col·legis de la República; la meva tia hi va anar i funcionaven
molt bé. Curiosament, d'aquests col·legits públics, a l’època d’en Franco, no se'n va fer
cap més, cap més fins l’època dels 75. Tot això que hi ha ara es va fer després. La meva
tia anava a aquell que hi havia vora de casa, el Ventós Mir, i que encara es veu
“Entrada de niños / Entrada de niñas”. La meva tia parlava anglès i el va aprendre al
col·legi; o sigui, que ja tenia una formació molt bona i era un col·legi de la República.
També vull dir que, en general, la família del meu pare i suposo que les famílies
republicanes, tenien una formació i una cosa que jo després no ho he vist. [Hi havia] un
respecte cap a les persones, a casa meva hi era, però en l’altra gent no ho veia. Després,
també era un lliure pensador i li agradava moltíssim tot el que era no deixar-se portar.
Quan va sortir la primera televisió la va comprar i nosaltres, al 59, ja teníem televisió.
[Va ser] la primera, perquè era una cosa... era el futur, era el progrés, tot... Jo crec que la
República era el futur i era el progrés, i que va quedar tancat durant 40 anys.
Cecília March Blanc. Badalona, 1921.
A Emili Ferrando. La dona a Badalona, cent anys de protagonisme invisible
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Tenia 10 anys quan va venir la República, em sembla que encara no els havia fet.
Aquell dia trucaven d'hora en hora i venien a buscar la canalla. Jo, d'on estava, des de
la meva aula, veia la porteria. Les monges, pobretes, ens deien una sèrie de coses
d'espantades que estaven. Recordo que trucaven i llavors la monja - la portera - obria i
com que eren de clausura i no sortien per a res, doncs, es tirava el vel i deia: "És que hi
ha un home". Jo pensava: "Ostres, tu, però què vénen a buscar si encara no és hora de
plegar...?". I, l'endemà, a casa no em deixaven anar al col·legi, perquè al carrer hi havia
perill i vivia una mica apartada. Però, jo hi volia anar i em deien: "No, perquè hi ha
revolució i potser tiraran trets". Era molt aplicada i deia: "Bé, és igual, quan vegi homes
ja tiraré per l'altre carrer" i a última hora m'hi van deixar anar. Jo volia anar-hi, estava
més bé al col·legi. Tothom estava alterat aleshores. Jo tenia ganes d'anar al col·legi,
tenia les amigues allà i ens ho passàvem molt bé i a casa m'avorria, i la mare era molt
disciplinada. Fèiem costura i passàvem el rosari mentre cosíem, i entre el rosari i la
calor i les poques ganes que teníem...
Francesc Martí Rodríguez. Badalona, 1921
En aquest carrer mateix, abans de la República, hi ha via una escola privada que es deia
can Garcia. Després, em vaig cansar d’allà i vaig anar amb el senyor Lluís Escalada que
estava aquí a la cantonada del carrer Prim; era l’avi dels Escalada i aquí era, també,
privada. Quan va estallar la República jo anava a aquesta escola. Ell, com que era molt
republicà - i aquí, al carrer Prim, hi havia la Casa del Poble que era del Partit Republicà
- va deixar la classe i se’n va anar cap allà a celebrar-ho. Nosaltres, me’n recordo, vam
trencar el vidre del retrato d’Alfons XIII, el de "la pixera" que li deien (li deien "la
pixera", perquè tenia la pixera tot el dia); aleshores, tots vam tallar les plumes - en
aquell temps no hi havia bolígrafs - i les vam esclafar a la cara d’Alfons XIII. Vam
trencar el vidre i pum!... tots a fer blanco. L’any 1933, van inaugurar una escola
pública a la riera de Can Canyadó que encara hi és, és l’escola Lola Anglada. Aquella
escola la vaig inaugurar jo. La de Ventós Mir estava cap el camí de l’estació. Quina
diferència d’ensenyament! Ja es va començar a veure en l’ensenyament una diferència
tremenda de quan era a can Garcia. Es notava en l’educació, en la manera d’ensenyar...,
perquè abans aquestes privades eren molt criminals... El senyor Lluís Garcia, quan et
castigava, et posava agenollat a terra amb els braços [estirats] o amb les mans enlaire i
anava posant llibres fins que et queien. A l’Escalada tenia un mestre que tenia una vara
de pi - una branca de pi - i et feia posar els dits en punta i pum!, et fotia el regle a
sobre. Ara ja no, només comprensió, a la pública de comprensió n’hi havia molta i et
donaven totes les explicacions. Et portaven a la muntanya i et donaven tota l’explicació
de les plantes que trobàvem. Era molt diferent, molt, amb el tracte i tot. Teníem de
mestre el senyor Muntanyola que també era republicà, i el fill i la filla. Era una
virgueria. Jo hi vaig anar fins als catorze anys, perquè, com que no podia entrar a més
estudis, vaig anar a treballar. Inclús aquest tio que era polític em deia: “Tú, Paco,
tendrías que ser hijo mío, porqué tú tienes cabeza y mis hijos no tienen, tú tienes
cabeza...”. I, jo li deia: “Pues, págame los estudios”, però no me’ls va pagar. Els
llibres d’aquell temps eren com ara, també hi havia enciclopèdies i tot això. Estudiar
m’agradava molt, però noi, en aquell temps la cosa.... i vaig entrar de mecànic. Abans
de la República, a mi em van obligar a fer religió; amb la República no la van treure,
també n’hi havia. Aleshores, el qui no volia fer la comunió ja no la feia. Jo ja l’havia
feta, perquè la vaig fer als nou anys. Sí, hi havia llibertat, perquè qui la volia fer la feia i
qui no, no. Després, amb Franco, va ser obligatori. Amb la República tenies llibertat.
Va ser a l’escola Lola Anglada el lloc on vaig aprendre més. Sí, és clar, després em vaig
posar a treballar.
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El meu pare era molt republicà i l’avi també ho era, de republicà. Era funcionari de
l’estat. Al carrer d’en Prim, també estaven les Margarites que eren carlistes. En aquell
temps les tensions es derivaven més de cara als sindicats; hi havia la UGT i la CNT que
era de la FAI (anarquistes). Abans de la guerra, hi havia el sindicat de la UGT, la CNT i
el Sindicat Lliure que en deien, aquell era el de la patronal. Cadascú tenia la seva seu.
Els Sindicats Lliures de la patronal anaven contra els sindicats obrers. La patronal
pagava aquest sindicat per trencar vagues, manifestacions i coses que ells feien. Hi
havia tiros quan passàvem per casa. Quan la República, jo no vaig tenir cap vot, perquè
encara era jove. Era als 21 anys que podies anar a votar. Si que me’n recordo quan les
dones van votar per primera vegada. Me’n recordo que venien els de la dreta i pagaven
als qui anaven a votar amb ells; els pagaven cèntims i compraven el vot. Hi havia les
cues que anaven a votar. Anaven i "si votes aquesta papeleta et donarem tant"; això és
així. Les esquerres no ho feien això, perquè no tenien diners. Quan va estallar la
República, les dones totes contentes. Tota la meva família era republicana i a l’Església
no la podíem tragar. Nosaltres votàvem sempre els socialistes.
M. Rosa Martínez Simó. Badalona, 1933
Van lluitar molt les dones, van lluitar molt en temps de la República i es van formar
grups de dones per l'alliberació d’aquestes lleis que s’estaven apoderant de nosaltres. El
que passa és que jo era menor d’edat i no hi podia participar, però me’n recordo i he
llegit que les dones es van manifestar el màxim que van poder. Tothom estava a favor
del vot de la dona. Les dones volien tenir els mateixos drets, per què havien d’estar
anul·lades? Si una dona volia anar a l’estranger, per exemple, havia de tenir el permís
del marit, sinó no podia moure’s d’aquí. Les separacions [eren] il·legals totalment, vull
dir que la dona estava completament anul·lada i va lluitar fins que va poder. Al final,
quan es va acabar la guerra, es van acabar els pocs drets que van aconseguir les dones
amb la República. Van guanyar-ne molts, però no va servir per res, perquè en Franco els
va anul·lar.
Paquita Morillo Gomato. Retamal (Badajoz ), 1945
Francisca, nacida en Logrosán (Cáceres), situado entre Trujillo y Guadalupe, cuenta que
tenía 16 años cuando la República. Nos habla de la Sociedad de Labradores, formada
con la reforma agraria y nos cuenta que fue tiempo bueno para el obrero. Esta reforma
implantada por el Gobierno consistía en el reparto de las tierras a los obreros con una
renta que a éstos les permitía coger su senara o cosecha, pagar la renta y tener lo
suficiente para comer e ir comprando algún ganado. Nos cuenta el crecimiento del
pueblo, el trabajo que proporcionaba la mina, la construcción de la vía del tren y el
puente tan enorme por donde debía pasar. Estos proyectos de la mina y la vía dieron
mucho trabajo al pueblo y a otros pueblos de alrededor. Nos habla de los ideales de
igualdad para todos. Según ella, estas ideas eran comunes en los obreros del 35 y
quedaron truncadas por la Guerra Civil del 36.
Lucía Paredes Navarro. Lorca (Murcia), 1913
No me acuerdo del día en que se proclamó la II República, porque yo estaba en mi
faena y no estaba demasiado por los cambios políticos, porque yo no pude ir a la
escuela. De cuando las mujeres fueron a votar por primera vez sí que me acuerdo, pero
no sé qué fecha fue. Voté por la República, por los socialistas. Lo único que recuerdo es
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que en junio, cuando la gente estaba en sus torres, en sus jardines, el conde de
Romanones estaba en su jardín y le hicieron un gran destrozo. Yo pude entrar a verlo y
fue un gran destrozo. Los que más y los que menos, se desfogaron.
Jesús Ramos Colina. Badalona, 1929
La República la viví - desde mi punto de vista – bien, o sea, que mi infancia fue feliz;
claro, que, eso depende de la familia, de las circunstancias... pero, fuese como fuera, yo
la viví bien, incluso durante la guerra.
En Badalona, entonces el Ayuntamiento era de izquierdas. Después, a partir del 33
cambió, pero siempre fue de izquierdas, sobre todo en el primer bienio. En noviembre
del 33, ganaron las derechas, pero en mi barrio no afectó y siguió siendo de izquierdas,
aunque con menos votación. Mi familia era toda de izquierdas... más bien de extremaizquierda. Mi padre era anarquista, más exactamente, anarco-sindicalista; pero, hay que
matizar esto: ser anarquista es algo muy difícil, sobre todo en la sociedad capitalista, por
esto prefiero decir anarco-sindicalista, porque es una opción que mezcla una forma de
actuar a través del sindicato y conforme a una ideología. Mi hermano mayor - soy el
menor de cinco hermanos - se afilió al Partido Comunista que era una línea un poco
diferente y mi otro hermano - el que venía delante mío - a las Juventudes Libertarias.
Entonces, yo ya no tuve tiempo, porque ya en el 39 vinieron los fascistas y yo digo
fascistas y no digo “nacionales”. Mi padre era de la CNT y mi hermano mediano
también. Aquí en España, la monarquía borbónica tiene un significado muy
reaccionario y no es liberal como en Suecia. Los Borbones siempre han tenido mal
recuerdo y hay que tener en cuenta que el abuelo de este actual [rey] firmó la sentencia
de muerte de los capitanes Galán y García Hernández, fusilados en Jaca en el año 30,
antes de la proclamación de la República; este individuo tenía mucho interés en que
fuesen fusilados. A parte de esto, cuando la guerra de Marruecos, metió la pata - como
vulgarmente se dice - al crear un personaje nefasto; y ya no hace falta que entremos en
más Borbones hasta llegar a Felipe V, que ya sí que era nefasto del todo. Somos
contrarios a la monarquía y consideramos que es una institución que debería pertenecer
ya al pasado. Aquí en España no sirve para nada y este es nuestro punto de vista.
Recordo que quan [acabava] el col·legi i arribava l’estiu, la canalla anava a les colònies
i això ho pagava la República; als que no tenien cèntims, els ho pagava la República. Jo
crec que la República, si no li haguessin posat tants pals a les rodes..., la República
anava per bon camí, el que no els van deixar és [desenvolupar-la]. És l’opinió meva, no
sé si és encertada o desencertada, però crec que si la República hagués tingut quatre o
cinc o sis anys més per governar, crec que la cosa hauria canviat. Crec que hauria
canviat, perquè ja eren una mica avançats en les coses socials. De tot el que jo he sentit
i, després, del que he rumiat en el meu cervell dic que vàrem perdre una ocasió molt
gran a Espanya.
Antonio Velasco. Humilladeros (Málaga), 1922
A Montserrat Carreras, Emili Ferrando i Joan Villarroya. La immigració a Badalona
durant el segle XX
Del período de la Segunda República tengo un recuerdo bueno. Me acuerdo que me
hicieron un traje precioso y un cinturón con la bandera republicana, y lo paseé por todo
el paseo aquel que estaba adornado con arcos; había carrozas y había de todo. También
había tiros. Por las noches, recuerdo que mataron a uno en la puerta de su casa a tiros y
eso fue cuando se proclamó la República.
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Guillermo Garcia, Benassal (Castelló), 1918. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble
rural realitzat amb fonts orals.
Mon pare de polítiques no, l’únic que per qüestions del poble i això se van apuntar a
l’esquerra i, com se van ficar a l’esquerra, pos después el van castigar. Pos mira un
partit com un altre, perquè anaen més amb els pobres i perquè anaen els amics i tot això,
i avant. Era republicà, sí, sí. Entonces nosatros ho passàem bé, vull dir que pobresa no
en teníem allí a la nostra casa (...) Van fer unes eleccions i van buscar molts a vore pa
guanyar, pa guanyar, perquè ací a ma casa va vindre un senyor a vore mon pare, perquè
mon pare portave una terra al Rivet que ere de Vallterra. Aquell senyor pos ere de dretes
i va aviar un d’ací del poble a vore si volien anar a votar, que agraïrie que anaren a votar
pa d’ell. I a aquell home li vam preguntar: “però, què passe?”. I ell va dir: “és que si no
guanyem nosatros hi haurà una guerra”. I aixina va resultar, que van perdre i hi va haver
una guerra después, i avant. Jo era jove, però els va parèixer que avançaven massa els
treballadors i els van parar els peus.
Juan Badal, Benassal (Castelló), 1927. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural
realitzat amb fonts orals.
Jo sempre hai dit una cosa, que no hi ha dret que amb un govern elegit, se subleve gent
(contra ell). Si fa les coses mal fetes, com ara… Me´n recordo lo que va dir Tierno
Galván, me va xocar molt lo que va dir Tierno Galván: “guanye qui guanye, respectarlo”. Entonces van guanyar les esquerres; respectem-les. Si ho fan malament… Entonces
jo era un sagalinyo i me’n recordo: “la tierra para el que la trabaja”. Què passe a
Benassal i a tots los puestos? “La terra per al que la treballa”, que serie el més bonico,
“la terra per al que la treballa”. S´hauran afusellat persones per dir “la terra per al que la
treballa”! Home, tota la vida havie d´haver segut, més o menos, aixina, no? (La terra a
Benassal ere de quatre terratinets) i els altres no tenien més que les roques de les
Vinyetes i allà dalt i es morie la gent de fam. Sí, jo això encà ho vaig conèixer quan se
van vendre (les terres dels Matutano, els Grau, Sánchez de Cutanda,...). Vaig conèixer
quan se va vendre el Mas la Foia, se va vendre el Mas de Collet, después de la guerra,
però altres coses se van vendre antes. La Foia i tots eixos que eren dels Cavallers, i el
Riu d’Albres, i… moltes coses. Però, xa, la terra, “la terra per al que la treballa “, serie
el més bonico que hi ha al món.
Testimonis Guerra Civil.
1.- Comença la guerra: primeres accions repressives, mobilitzacions, etc.
Eloina Alarcón Alarcón. Yeste (Albacete), 1920
Yo nací en Yeste (Albacete) el 20 de mayo de 1920. Me enteré de que había empezado
la guerra, porque se llevaron a mi hermano de seguida que empezó la guerra. La guerra
me parece que empezó no sé si en julio y a mi hermano se lo llevaron en septiembre.
Quemaban iglesias. La noche de San Bartolomé que era el día 24 de agosto, en la plaza
donde toreaban los toros, quemaron los santos. Hicieron allí como una hoguera, como la
que hacen aquí para San Juan. Asaban carne en la hoguera de los santos y se la comían.
Mira los años que han pasado, pero a mí eso no se me olvida. Entonces, se llevaron
treinta camiones de soldados de todo el término de Yeste. Mi hermano, cuando estaba
ya en el camión para salir uno detrás de otro, nos llamó a mí y a todas las hermanas de
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los otros compañeros, nos llamó al camión para despedirnos. Después de unos días en
Madrid lo trajeron a Barcelona, al Ebro, a Zaragoza, y ya estuvo ahí los tres años de
guerra. De su compañía quedaron cinco y uno fue mi hermano. Estaba con los rojos,
con la República, claro. Resulta que los otros compañeros estaban durmiendo con una
manta echada encima de la nieve y se les cocieron los pies de la nieve. A mi madre, le
dijo un compañero suyo: "Su hijo tuvo suerte, porque le habían dado un par de botas
nuevas y los pies no se le helaron, no se le congelaron”. Tenían una manta que la
echaron a la nieve y quedaron cinco de la compañía y por eso les dieron diez días de
permiso. Él decía que más valdría que se unieran todos y fueran todos hermanos en vez
de enemigos. Ellos pasaron a Francia. Él se fue a la guerra a los veintiún años y no
había hecho el servicio militar todavía, porque antes se iban a los veintiún años a la
mili. A los que no la habían hecho, cuando venían de la guerra, se los llevaban al
servicio y estuvieron tres años. Él estuvo en Francia, en campos de concentración, y
luego estuvo trabajando allí para patrones y hacía de todo.
Mercè Ametller. Tordera, 1912
A Emili Ferrando. La dona a Badalona, cent anys de protagonisme invisible
Durant la guerra el voluntariat es va fer individual, en grup no podíem, [perquè] era una
cosa molt perseguida. Les persones de la meva edat hem sofert totes les persecucions,
perquè durant tota la guerra vam ser perseguits pels rojos; dèiem els rojos, perquè
nosaltres érem catòlics, érem cristians i semblava que eres de l'altre partit... i no, no era
veritat. El que és interessant és que - particularment i personalment - durant els tres anys
de guerra es va fer una campanya extraordinària en quant a català i a catòlic, les dues
coses. Hi havia un partit catalanista, [però] no me'n recordo del nom. Era un partit
catalanista que lluitava molt i molt bé... no era ERC, UDC també hi era, però tenia un
altre nom que va ser circumstancial de la guerra, ja me'n recordaré. Tota l'acció era
individual, perquè en grup no es podia. Portàvem, per exemple, el combregar als
malalts, portàvem els sagraments, anàvem per les cases, es deien misses...
cladestinament, tot clandestinament i tant... però clandestí d'una manera rigorosíssima.
A casa meva es deia missa de tant en tant, una vegada al mes venien sacerdots. També
em dedicava a la protecció dels sacerdots i cristians perseguits, perquè de les nostres
famílies ens van matar molta gent. Cada dia, quan ens llevàvem, era un sotrac. A alguns
els vam ajudar a sortir a l'estranger: al doctor Gassió, a l'Oliveras... Em sap greu
anomenar persones, perquè n'hi ha que són vius encara. Sí, els ajudàvem i tant! Jo, com
era jove, anava molt bé per anar de parella del capellà, agafadets; i el Nostre Senyor el
portava jo, no el portava pas ell. També, a vegades, ho feia sola i em sentia com una
diaconessa. A La Model, portàvem el Nostre Senyor als que estaven presos: a les reixes
que hi havia a baix on els donaven l'esmorzar, en el panet, a dintre, hi havia la comunió.
Durant la guerra no ens movíem com a Margarites, ara, l'esperit era el mateix i l'acció
també. La presidenta de les Margarites era infermera, estava a Barcelona en un hospital
i portava el sacrament i ajudava els que ho demanaven. [Us hauria] agradat molt de
veure quan anàvem amb parella el capellà i la noia, anàvem com a parella a visitar els
malalts. A Sant Pau, hi havia unes sales amb noranta malalts a cada sala i era molt
compromès donar la comunió, l'absolució i tota la pesca, però no ens van agafar mai.
Ara un tenia la paraula, l'altre feia la feina... i el sacrament sempre l'administrava la
dona i el capellà donava la benedicció o el que fos, però la comunió la donava la dona.
Portàvem els "oficis"... sí, ho fèiem tot i tot amb el ritual, perquè el sabíem de memòria;
ho fèiem, es veu, bastant bé, perquè no cridàvem l'atenció de ningú i ningú hagués dit
que en aquella sala on hi havia noranta malalts, en un llit, s'estava confessant o
combregava un malalt. On vàrem fer una campanya catòlica extraordinària fou a la
514

Maternitat. Mare santíssima, tot el que vàrem arribar a aconseguir! Era una activitat
molt bona. La Maternitat tenia soterranis i estava regida per monges seglars. Tot estava
clandestí, però d'una manera molt rigorosa. Als soterranis es feien misses, es feien
comunions i a les sales, també. Tota la guerra va ser igual, des del moment que va
esclatar l'any 36 - precisament el mateix 19 de juliol a casa meva hi havia missa - fins
l'any 39 que pujaren les tropes. A casa varen venir durant la guerra a fer registres. Una
vegada van venir a detenir el meu pare com a antic soci de "El Loradan" - Círcol Catòlic
- tradicionalista. El pare deia: "Jo tradicionalista? Mireu... aquí el teniu, CNT-FAI, aquí
sóc". I, els altres se n'anaven. Deien: "Fem el ridícul, ens hem d'informar bé de les
persones, eh!". I, tot això eren denúncies.
Teresa Boada Ros. Badalona, 1930
A Emili Ferrando. La dona a Badalona, cent anys de protagonisme invisible
Nosaltres, durant la nostra infantesa, ho passàvem molt bé. L'època que haguéssim
pogut disfrutar més va venir la guerra, i tenia sis anys. Vam estar sempre a Badalona.
De la guerra recordo molta por, les bombes... vaig passar molta por. Jugàvem molt al
carrer, teníem molts amics, teníem joguines i teníem de tot. Encara que econòmicament
no anéssim tant bé, el meu pare era molt manetes i ens feia joguines; ens feia unes
cuinetes que eren unes monades. En temps de la guerra, nosaltres de gana no en vam
passar. Si no podíem menjar una cosa, en menjàvem una altra. Me'n recordo que si
teníem farina, de la que fos, la meva mare feia birgueries... en una planxa a sobre del
foc feia cosetes, feia ensaïmades, feia croissants i de la farina que fos. Teníem foc de
tota manera, perquè el meu pare s'ho havia preparat i quan no hi havia carbó hi havia
serradures, i quan no petroli, i quan no el que fos, el cas és que hi hagués foc. Nosaltres,
no recordo d'haver-nos d'amagar. El meu pare tenia tot l'equipatge preparat per anar a la
guerra i, finalment, no va arribar a anar-hi, però li va venir de mesos o de dies. Sé que
tenia tot l'equipatge: aquella manta, aquell plat, aquella cantimplora... tot preparat per
marxar. Quan va començar la guerra estava treballant al costat de can
Cros i era
l'encarregat d'una fàbrica de vidre. Ho va passar molt malament, [perquè] es va morir un
company per una bomba al costat seu i vam passar molta por per ell i per nosaltres. La
meva mare, quan veia les bombes, s'esgarrifava, perquè per davant de casa només
passaven ambulàncies, sirenes i aquell soroll... va ser horrorós, vaig passar molta por en
aquell temps. Llavors, feien ampolles per diferents cases de licors [com] el Calisay, el
Curasao... Perquè [l'empresa] servís les cases, les cases de licors li regalaven al meu
pare caixetes de licors normals i amb aquell licor, als vespres, el meu pare se n’anava [a
veure] els pagesos de les poblacions del voltant i canviava ampolles de licors per
qualsevol cosa de menjar. Per això explico que de gana no en vam passar, però
menjàvem qualsevol cosa, igual menjàvem naps, que mongetes, que blat de moro o
avellanes. Ell portava menjar del canvi que feia amb el licor. Quan van entrar els
nacionals, la meva mare estava tota ansiosa, perquè ni la meva germana ni jo havíem fet
la primera comunió. I, de seguida, la vam fer a la Parròquia de Sant Josep, a la cripta
"fumada", fumadíssima i destartalada... La parròquia era com ara, però ho recordo tot
molt cremat i molt brut.
Camila Camps Sogues. Badalona, 1916
A Les dones fem història. Recuperant la memòria
El meu pare era un home de paraula i estava apuntat als pagesos - ell tenia el número 1-.
No es ficava amb ningú i no anava als bars. Es veu, però, que va tenir algun conflicte
amb algun treballador i als dos mesos justos d'esclatar la guerra - recordo perfectament
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que era el 18 de setembre de 1936 - el van denunciar. Aquella nit el van venir a buscar
dient que l'acusaven de tenir amagat un capellà - en concret a mossèn Ripollès - el
rector de l'Església de Badalona que era d'Òdena, un poble prop de Maians d'on era el
meu pare i que venia molts diumenges a casa a passar la tarda. El meu pare, molt
tranquil, els va dir que escorcollessin, ja que no hi era, ni sabíem on era. Van venir 30
homes i se'l van emportar a can Ventós, que era una torre on ell tenia "la conxorxa"
per signar que no hi havia ningú. Però, aquell mateix vespre el van matar i el van trobar
al Fondo de Santa Coloma... lligat amb les seves espardenyes de festa. Ens vam quedar
soles. Ens ho van prendre tot els de la CNT, ens feien anar a vendre verdures i ens
pagaven 25 pessetes a la meva germana i a mi. Anava a la Plaça Nova a vendre patates
i, després, al celler fins a les vuit de la tarda. Nosaltres no teníem de res. La meva mare,
que es va trastocar molt i no la podíem deixar sola, ens va fer bullir escarola i jo no vaig
poder més i em vaig presentar a la Junta. A la Junta hi havia també un oncle meu que és
l'únic que sabia fer de pagès i els assessorava, sobre les terres i el que havien de plantar,
però jo ni el vaig veure de tan esverada que estava... Els vaig dir: "Avui he menjat
escarola, la llavor de les patates és nostra i aquest vespre agafaré un cistell de patates i
no serà robar, perquè són nostres..." Però, no va passar res. La meva mare va veure les
patates i no va dir res... Jo no callava i quan veia alguna cosa ho deia, això sempre ho he
tingut.
Paquita Ferrer Vinyoles. Badalona, 1911
A Emili Ferrando. La dona a Badalona, cent anys de protagonisme invisible
Del començament de la guerra civil me'n recordo molt. Érem a casa, al meu pis, i vèiem
com s'encenia el campanar de Sant Josep, com tiraven les màquines i les coses de les
monges Adoratrius que estaven al carrer de Wifredo, això ho vèiem. Llavors, va baixar
el meu pare de Pomar i va dir: "Va, tots cap a casa". Va anar a buscar la meva germana
que també estava casada i vivia a la Plaça Nova i li va dir: "Va, cap a casa i deixeu
d'anar a treballar". Quan vam ser tots a casa, el meu pare va telefonar a can Montal [per
dir-los:] "Les noies no baixaran fins que les coses estiguin més arreglades". I, no ens
va deixar moure d'allà dalt fins que les coses van estar normals. Vam estar a Pomar amb
el meu pare i, quan les coses es van normalitzar una mica, vam baixar a treballar. Van
passar uns quants mesos. El meu marit tenia por i no volia anar a la guerra; feia passar
que tenia mal d'estómac, que tenia mal allí, que tenia mal allà, i jo em vaig quedar en
estat. Estava en estat, encara no, de sis mesos i ell va haver de marxar. Vaig passar la
guerra i vaig tenir la meva filla. El meu marit va viure tota la campanya de l'Ebre "del
primer dia a l'últim" i el van ferir; i jo sempre he dit que va ser la ferida de la seva
sort, perquè dels seus companys, dos van morir. A ell, el van portar a un hospital i de
l'hospital va fugir i va anar cap una estació. I, allò que feien les dones d'anar a buscar
arròs i coses, en va conèixer una i li va dir: "Per què no avises a casa?". Aleshores, ell
se'n va anar ferit cap a Barcelona i de Barcelona el van portar amb un camió cap a casa,
a Pomar, on estàvem les tres germanes; vam deixar els pisos i ens vam anar totes tres a
viure allà dalt.
Per aconseguir el menjar feia moltes coses, perquè coneixia un tocinaire on treballava
ell i em venia coses de tocino. Jo agafava un cistell, un cabàs amb fulles de col i me
n'anava a unes quantes cases on sabia que tenien cèntims; a tots aquells que tenien
quartos, que tenien fàbriques, els portava un paquet i si guanyava una pesseta, una
pesseta que guanyava. Hi havia dies que treballàvem i dies que no treballàvem. La
fàbrica la van col·lectivitzar; no va ser ben bé col·lectivitzar-la, perquè sempre vam tenir
l'amo, sempre hi va haver l'amo allà, però, és clar, sempre no treballàvem. Com que la
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corrent la feien ells mateixos i, a vegades no anava bé, havíem de fer moltes festes,
moltes. Al principi de ser casats, havíem pogut estalviar un duro, tot i guanyar tan poc.
I, alguna setmana que no podíem treballar, anàvem traient dels estalvis. Amb el pa
sempre he tingut sort, perquè he tingut forners coneguts; hi anava d'amagat i em
donaven una barra de pa. Menjava carn - això no em preocupava -, de llet pels meus
fills, també n'havia tingut - en alguna casa em donaven d'amagat algun pot de llet
condensada i farina -, també em venien blat, el portava a moldre i d'aquella farina feia
les papilles. N'hem passat de molt grosses, però no vaig haver de sortir mai, mai, mai.
Preferia menjar-me les pells de patates, si convenia, i con que la meva germana era
pagesa i tenia una mica d'hort a Pomar, feia molt de canvi. Venia gent de Sants, gent
d'aquí i d'allà. Un li portava un quilo d'arròs, l'altre un quilo de sucre i ella els donava
patates, si li donaven cinc litres de vi, els donava una altra cosa. D'aquesta manera vam
poder menjar totes tres germanes i els fills. La meva germana en tenia tres, jo en tenia
dos i la petita no en tenia cap.
Lluís García Manchón. Badalona, 1952
La meva mare i el meu pare van votar el Front Popular. Ells ho veien natural, perquè era
una cosa que estaven esperant que arribés, estaven esperant que arribés la democràcia i
ser lliures. El meu pare era més radical i pensava “mira, aniran a la presó tots els
cabrons aquells que ens estaven putejant tant de temps”. El meu pare anava amb una
quadrilla... era del Comitè del poble i van detenir una sèrie d’empresaris que abusaven
dels treballadors. I, és que, allà, estava tot per fer. A les capitals com Barcelona o
Madrid hi havia escoles - Ferrer i Guàrdia -, hi havia moviments que portaven temps de
clandestins i van esclatar aquells dies, [en canvi], en els pobles no es va notar massa.
Tot estava per fer i no parlaven de coses tan revolucionàries com l’educació i tot això,
perquè no hi arribava, no hi havia hagut temps de posar-ho en marxa. Els meus pares
eren pobres de solemnitat, com aquell qui diu, eren gent d’un poble petitó que no tenien
totes aquestes idees i que no van tenir temps de madurar-les. Ells fan la revolta contra el
patrono, el seu objectiu bàsicament, era canviar les coses en l’aspecte de treball, el que
és el dia a dia del treball. La República va durar molt poc i no van tenir temps ni de
pair-la, perquè va ser un plis-plas, tres anys passen com si no res. Potser, van fer-se
actes, mítings... i mon pare me'n parlava molt dels mítings. Jo, llavors, mirava molt els
anarquistes, perquè eren molt valents, feien uns discursos d’aquells amb molta suflama i
eren molt valents amb la pistola a la mà. Tot això era una cosa “la llibertat...”, però,
després, tot això es va acabar. Quan van començar a sublevar-se els militars, la cosa ja
no anava bé, els partits no s’entenien i no van poder disfrutar de la república. A les
capitals i en algun poble, van tenir la sort de poder tenir algun mestre molt enrotllat,
però allà, a Crevillent, no es va destacar per tenir cap avenç amb cap cosa contreta.
El Partit Comunista va fer la contrarevolució, perquè tampoc l’interessava, perquè ells
el lideratge no el tenien aquí, el tenien a Moscú. Aleshores, els anarquistes anaven amb
una idea d’autogestió i xocaven, perquè uns estaven a favor de la dictadura del
proletariat i els altres estaven en contra de l’autoritarisme; per tant, era una cosa que
estava cantada que xocarien. I, enmig, hi havia els socialistes que, al final, van acabar
sent molt col·legues amb els de la CNT. Em sembla que van arribar a treballar junts i
que hi va haver una aliança entre ells. La meva mare era socialista i el meu pare era del
Partit Comunista, perquè, en aquella època, en el poble, era el que més hi havia i era la
forma de [fer alguna cosa pels treballadors]. Suposo que, amb els anys, s’ho hagués
replantejat... No era un marxista ortodox, no era un home de lletres i, per tant, no
s’havia llegit ni El Capital, possiblement, [però] sentia els discursos i tenia el neguit de
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lluitar contra l'opressió i contra tot el que estaven fent. I, s’hi va llançar, es va enrolar al
partit... La meva mare era socialista, perquè el Partit Socialista tenia un discurs més
moderat i els altres eren més incendiaris. Abans de la República, també hi havia hagut
dictadura i tampoc es podien afiliar tan fàcilment. Això de la democràcia, aquí, va durar
molt poc temps i
[tampoc hi havia] tradició de tota la vida d'afiliar-se a partits. El
meu pare estava molt rebotat, perquè el meu avi era “guàrdia d’assalt”, que en deien...
una espècie de policia nacional de l'època. I, deia que era un pilota dels cacics, dels
senyoritos, dels patronos que deia ell. Tenia un complexe amb això, [perquè] els seus
pares havien estat oprimits i havien de ser els lacais dels senyoritos. Ell es va rebotar i
per això es va fer republicà. A part que, a l'època aquella, la gent passava molta gana,
moltes penalitats i s’apuntaven tots, va ser un esclat. La tradició es va continuar amb els
seus nebots, perquè la seva germana i els seus fills també eren comunistes. O sigui, que
era una cosa de gairebé tot el poble; hi havia la meitat del poble, potser, que eren
comunistes, socialistes, anarquistes... i l’altra meitat que es van fer de la Falange... I,
què va passar en un poble de vint mil habitants? Uns denunciant als altres. I, el que
passa és que uns tenien molt més poder, perquè ja havien guanyat la guerra i... va ser
terrible, les venjances van ser terribles. Els prenien les cases, se’ls ho van quedar tot i
allò va ser una desgràcia total.
[Quan va] esclatar de la Guerra Civil, el meu pare es va allistar voluntari i se’n va anar
al front de Guadalajara. La meva mare es va quedar al poble intentant fer aquella
revolució que havien de fer mentre els homes estaven al front. El que passa és que tot va
anar canviant molt ràpid, perquè, de seguida, es va veure que perdrien la guerra. Ell,
primer, va anar de voluntari i als quatre dies el van enxampar i va anar de camp de
concentració en camp de concentració; va estar a tres camps. Després va tornar al
poble... En el front, ell estava amb els russos; sempre m’explicaven coses dels russos i
dels moros. Estaven [a la trinxera] i, a les nits, venien els moros i tallaven el coll als que
enganxaven, i havien d’estar tota l’hora pendents de si venien o no venien... perquè
s’adormien. A més a més, els russos eren molt durs i els tractaven amb bastant
disciplina. Primer, van anar tots a la guerra per la República, perquè eren republicans i
s’ho creien tot molt, però es van trobar amb una guerra de veritat, amb una guerra sense
mitjans, morts de gana, mal vestits, passant fred i passant tota mena de calamitats,
mentre els altres tenien de tot. Totes les batalletes que explicava eren bastant tristes i
se’n recordaven de quan estaven al poble i celebraven festes i fotien paelles celebrant la
República... però, després, tot allò es va acabar. Es van acabar les celebracions amb
paelles i van començar a passar gana i calamitats... i d’un front a un altre, fins que van
anar a parar aquí. Els russos eren molt ortodoxos i els intentaven inculcar molt de
patriotisme, molt de valor i a lluitar per les idees. Es veu que els russos que enviaven
eren gent bastant idealista, però la cosa no els va anar bé, perquè això ja estava perdut
d’entrada. El que sempre explicaven era la misèria, misèries de gent amb febres, mal
cuidats... La guerra que va viure el meu pare no va ser gens agradable. Una vegada,
se’n van anar de permís i, per arribar al poble, van estar una setmana caminant i quan va
[arribar] encara es va incendiar més, perquè va veure que el seu pare s’estava morint de
gana. Es veu que els patronos l’estaven matant de gana i, de fet, es va acabar morint de
gana. Se’n va anar cap al front una altra vegada i, abans d’arribar-hi, el van tornar a
enxampar, el van enviar a València i de València cap aquí. Llavors, se’l van emportar
cap a Terol i, de Terol fins a Barcelona, els van portar caminant en batallons. De la gent,
m’explicava
– fins a on arribava la hipocresia de la gent – que, primer, els tiraven
flors... i “visca la República!”, [però] quan eren vençuts els deien “assassins!” i els
deien de tot; quan entraven, la gent, els tractava com a porcs...

518

El bàndol feixista era pitjor, en el sentit moralista, per la senzilla raó que controlaven els
diners i tenien els diners i els mitjans per fer progressar el país, [però] no ho feien.
Després, se’ls va liar l’Església i la utilitzaven; utilitzaven el cor, els sentiments...
utilitzaven [les] creences del poble i la [seva] ignorància, per tenir-lo més lligat encara.
Els pecats mortals i les històries aquestes, [eren] de l'època d’abans de la Segona
República i ho van acabar consolidant quan van fer la Guerra Civil. Al meu pare el va
jutjar un tribunal militar de falangistes i de capellans; allò era la inquisició i aquesta
gent van arribar a la barbàrie.
És veritat que l’esquerra va cometre molts errors i que els comunistes - bàsicament eren molt sectaris i van intentar monopolitzar i manipular tot el que era la revolta; des
de Largo Caballero i tot allò, van col·locar una policia, la GPU, que era cosina germana
de la KGB, perquè eren policies russos que venien a fer [d'espies] a dins de l'[exèrcit]
per veure a quin soldat li tremolaven les cames o no obeïa les consignes del partit.
Estaven allí per defensar un país i no per defensar un partit. Els anarquistes - per una
altra banda - també van cometre molts errors. Jo vaig sentir una de les barruconades
que van fer. Quan van fer l’amnistia general, van sortir tots els presos i van arrasar tot
un poble en nom de l’anarquisme. “¿Quiénes han sido los valientes que han liberado
este pueblo?” Van sortir tots i els van afusellar a tots. Eren uns cabrons aquests... havien
passat pel ganivet a homes, dones i de tot. Totes aquestes coses es van fer... Hi havia
mal rotllo tant per un bàndol com per l’altre i tot anava destinat una mica al fracàs, a
part de les aliances i de les superaliances que tenia la dreta, els nacionals. Això de
“nacionals” i “rojos” van ser els anglesos, els diaris anglesos els que ho van inventar;
van posar la tipificació, perquè en Churchil tenia una guerra secreta allà amb els
bolxevics; ells lluitaven contra el bolxevisme. I com aquí la República tenia un tint molt
bolxevic, doncs, això va ser una de les coses que va fer que s’espatllés. La Frederica
Montseny va ser la primera dona ministra que hi havia hagut mai aquí, era anarquista i
sembla que no ho va fer tant malament.
El meu pare va estar tres anys als camps de concentració. El van detenir per “auxilio a la
rebelión”, el van ficar tres anys a la presó i, després, el van alliberar i el van ficar a fer
treballs forçats. Primer, va estar a Guadalajara traient runes dels bombardejos i, després,
el van destinar al pont de Sant Adrià, ja que les bombes l’havien destruït quan van
arribar els nacionals a Barcelona. Però, això era un treball voluntari... per al Règim era
un treball voluntari i no constava com a presoner, sinó que era un treball per redimir-se
dels pecats que havia comès. Havien d’estar cada dia a les vuit del matí al pont i [eren]
vigilats per la Guàrdia Civil i, després, a les vuit o nou de la tarda, quan ja es feia fosc,
els fotien fora i s’havien de buscar la vida i [trobar-se] un lloc per dormir. Altres
conseqüències de la Guerra Civil i per la seva activitat durant la República, van ser que
a la meva mare la van pelar i la van posar com a persona non grata al poble. Al meu
pare el van fer fora del poble, el van desterrar. El va denunciar un cosí seu que era
falangista. Després, per demanar l’ajuda que vam demanar, ens deien que [els treballs
forçats] no era presó; jo els vaig escriure una carta i com els feia vergonya, al final, em
van donar l’ajuda. Perquè, representa que la gent que van estar al Valle de los Caídos hi
estaven voluntàriament... tan voluntàriament que si no hi anaven els afusellaven.
Voluntàriament a la força! Això va ser una martingala que es va inventar Franco per fer
veure que no tenia totes les presons plenes.
Allà, no em van parlar mai de bombardejos, perquè allà no van arribar a bombardejar;
[Crevillent] va caure de seguida. En el moment en què se’n van anar els joves al front,
els falangistes van fer-se al poder amb res, amb una assentada, i segurament no van
519

fotre ni quatre tiros, no van fer falta bombes. [Explicava el meu pare que] un home que
es deia Colàs - que havia estat amb ell i vivien de costat - es trobaven els diumenges,
perquè eren els únics amics que tenien. Es juntaven un parell... el Colàs, el meu pare i
un veí que vivia també per allà i que li deien “el Pestaña”, perquè era del partit del
Pestaña; era una escissió de la CNT. La CNT no volia treballar el tema de les eleccions,
[perquè] ells eren anarquistes i no es volien presentar a les eleccions. Llavors, va sortir
el partit Sindicalista que pensava que la CNT, s’havia de presentar a les eleccions. Això
és un debat que ha durat molts anys, fins ara. Hi va haver discussions, perquè és una
història interna que els anarquistes que no han assimilat mai. Hi ha els puristes de la
FAI - la FAI era com si fos l'ETA i Herribatasuna - el braç armat i la CNT era el braç
polític. El partit de Pestaña era una escissió d'aquest moviment. I, a aquest home li
deien "el Pestaña", perquè era un seguidor d’Àngel Pestanya i d’aquest partit. La gent es
coneixia per això i en molts pobles es posaven “mots”. Al meu poble, mon pare era el
“Quincallero”, perquè la seva família venia de quincalleros, els que venien quincalla.
Si no hi hagués hagut la Guerra Civil, avui dia seriem un dels països d’Europa [més
avançats] i un dels motors europeus de la cultura, perquè la República va tenir molts
valors. La República va treballar l’ensenyament, els drets de les dones, va treballar
moltes coses, malgrat que tot era molt incipient i moltes coses, des d’aquí, les
mitifiquem una mica. I, una cosa eren els discursos i una altra cosa era la realitat de
cada dia, perquè jo m’ho he trobat que el meu pare era molt demòcrata, però, després a
casa, era un dictador. Aquesta és l’altra versió, o sigui, entre els vells republicans és
veritat que hi havia uns idealistes i una sèrie de gent avantguardista que tenien aquests
ideals, però la gent, en general, no. La meva mare li portava el tabac al meu pare i les
sabatilles no, perquè no en tenien, però li havia d’anar a comprar tabac cada dia.
Un dels errors que ha comès l’esquerra en aquest país és no valorar, suficientment, el
tema del cop d’Estat, [perquè] va ser un cop d’Estat. El "Alzamiento Nacional" no va
ser ningun alzamiento... van ser uns militars rebels que es van aixecar contra un govern
elegit democràticament en unes urnes pel poble, és a dir, van lluitar contra el poble i el
que representava el poble. Un [altre] dels errors que també es van cometre va ser
anomenar el govern que va sortir després del cop d’estat - d’aquella rebel·lió militar
contra el govern democràtic - amb el nom que se li va donar [durant] la dictadura: “El
Franquisme”. Si tu dones el nom a una cosa [ho has de fer correctament], per exemple,
a Itàlia, [se'n va dir] feixisme [i no pas] “mussolinisme”. Aquí, [en canvi], amb el rotllo
del "franquisme", els americans i els altres van anar aguantant la dictadura durant molts
anys més, perquè la van intentar diluir: “No, es que este no es fascista, es franquista”.
I, no, perquè Franco va fer una aliança amb Hitler i Mussolini, era lo mateix. Això ha
sigut un error històric i és un error que es continua cometent per part d’[alguns]
historiadors, que no [utilitzen] l’adjectiu correcte [per definir] el que va ser: una
rebel·lió feixista. [Va ser] una rebel·lió de militars feixistes i d’un partit, la Falange,
[que eren] feixistes; no eren uns germanets de la caritat els que estaven allà... El mateix
tractament que la història li ha donat a Hitler, se li hauria d’haver donat a Franco i no ha
estat així. No sents parlar res de Mussolini, a lo millor, si surten partits d’aquells
radicalillos i a Alemanya a ningú se li acudirà defensar el règim de Hitler; i això que
Hitler va arribar al poder democràticament, aquell sí que va guanyar unes eleccions,
[però] en arribar s’ho va carregar tot.
Aquí, encara és més greu. El meu pare era un treballador... i quin delicte havia comès?
En els papers posava “auxilio a la rebelión”, [però] "auxilio a la rebelión" no [va ser],
els que havien auxiliat la rebel·lió van ser ells! Avui en dia, tot això encara no s’ha
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[arreglat] i el meu pare continua sent un delinqüent. Aquí hi ha una llei que no s’ha fet o
que no s’està fent bé, [perquè] el president Companys continua sent un delinqüent. És
molt greu que - després de tants anys i després que la majoria ja [són] tots morts fa uns
quants anys - avui en dia, encara haguem d’anar reivindicant la dignitat i la legitimitat
d’un govern democràtic escollit pel poble. Ells van estar cobrant... tots el que van
guanyar la guerra. La majoria dels que van quedar i que tenien qualsevol xorrada, van
estar cobrant pagues, els van donar estancs, eren tramviaris... Nosaltres, els que vam
perdre la guerra, els fills, no vam tenir res... només problemes. Seria bo que es fes
[alguna cosa], perquè aquest país necessita collons i que la seva esquerra tingui la
legitimitat d’haver defensat un govern; i si els altres s’emprenyen, que s’emprenyin...
Encara hi ha morts que no s’han desenterrat i dels papers de Salamanca fa quatre dies.
[Amb] tot això vull fer un homenatge, no només al meu pare, sinó a tots els que han
patit repressió i els que van estar al pont de Sant Adrià fent treballs forçats.
Juan Gómez Alba. Málaga, Vélez (Màlaga), 1930
A Emili Ferrando. Fuentes orales e investigación histórica.
Nací en Vélez Málaga (Málaga) en el año 1930, de una familia muy humilde, tanto mi
madre como mi padre eran humildes. Toda mi familia vienen de gente trabajadora, de
campesinos pequeños y, por lo tanto, de una familia humilde. A los seis años estalla la
Guerra Civil. La primera escuela que tuve - de mal recuerdo - fue al lado de mi casa.
[Era] una guardería infantil de niños pequeños y estuve allí un pequeño tiempo, porque
en seguida estalló la guerra. Cuando estalló la Guerra Civil, como mi padre era un
hombre de izquierdas, era socialista y temiendo [lo que pudiera pasar] como mucha
gente, agarró a toda mi familia y con las bestias que teníamos y con el equipaje que
pudo conseguir cargar, pum, pum, pum... camino y manta, carretera y manta, desde la
provincia de Málaga hasta Francia. Todo eso caminando, pero no sólo nosotros,
[porque] las carreteras de refugiados iban… eso fue al principio. Cuando la guerra
estalló en el 36 yo tenía seis años y con seis años recuerdo esas cosas de pequeñino, de
mis padres. Conforme íbamos andando, íbamos rebuscando todo lo que pillábamos por
las carreteras y la gente se moría por las carreteras de hambre y de miseria. Les costó
[mucho] a mis padres meternos en Francia. Llevábamos, recuerdo, un jamón de una
matanza que habíamos hecho en el pueblo encima de un burro y yo, el mas pequeñito,
iba encima de otro burro. Mi padre llevaba dos burros y los demás todos andando
menos yo, que era el más pequeño. Llegamos con el jamón y otras cosas que
llevábamos temiéndole al franquismo, porque mi padre, como era un hombre de
izquierdas, un hombre que leía y un hombre que estaba pendiente de las cosas, veía que
el franquismo avanzaba y mi padre decía: “Antes de que nos pelen, yo cojo a mi familia
y [marcho de aquí]”. Caminando, caminando, pasamos por Barcelona, tuvimos parada
en San Celoni, en Polinyà también tuvimos parada, en una pila de pueblos [paramos],
hasta que llegamos a la frontera de Francia. Para mi historia es muy importante una
anécdota y es que cuando llegamos a Almería - desde Málaga andando - se forma un
tiroteo y se pierde un burro; menos mal que no se pierde el que iba yo y se pierde el que
iba adelante con medio jamón ya. Eran los fachas la gente que formaba el tiroteo y se
cargaban a todos los que se podían cargar y a los milicianos también, que iban muchos
milicianos de la República corriendo. De Almería salía un barco para Rusia, mi padre se
entera y nos quiere meter a todos. Mi padre decía: “Ya está, yo cojo a mi gente, la meto
en el barco y para Rusia”. Pero resulta que a mis hermanas - una tenía el novio en el
frente y la otra tenía marido - cualquiera las hacia subirse en un barco dejando una al
marido en el frente y la otra al novio, sin saber como estaban, si habían muerto o no
habían muerto. Y, mis hermanas dijeron que no, que no se montaban y que no. Y, mi
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padre no se montó en el barco.
Cuando llegamos a la frontera de Francia las autoridades francesas no nos dejaban
entrar. Allí, en una explanada no recuerdo el total de personas que había, pero habíamos
muchos miles de personas. Éramos casi todos españoles emigrados, refugiados.
Nosotros, cuando íbamos por la carretera avanzando, avanzábamos de noche y, de día,
mi padre nos escondía, porque estaban los barcos bombardeando continuamente los
puentes y las carreteras. ¡Pues no mató a nadie un barco llamado Cervera y otro
Canarias, arreando boom, boom... a las carreteras! Entonces mi padre, temiendo que
nos pegara un pallotino y nos matara, de día, nos escondía en cualquier sitio del campo
y, de noche, toda la noche caminando y así llegamos a Francia. Cuando esperábamos
en la explanada a que nos dieran la autorización para entrar en Francia, al cabo de no sé
cuantas horas, aparecen unos convoys de camiones franceses. Llegaron los camiones
para subirnos y empezó a subir gente, pero viene una orden diciendo que los hombre
fuera, que los hombres [deben ir] aparte; mujeres y niños en un sitio, y hombre y
mayores en otro. Cargan a las mujeres y a los niños en los camiones y a los hombres los
dejan allí afuera; nos arrancan
y desde entonces no veo a mi padre. Mi padre,
pobrecito, se queda allí, no lo dejaban [subir]. Las autoridades los [amenazaban] con
armas, porque la gente no quería apartarse de sus familias, con rabia, pero a la fuerza,
apartaron a los hombres de las mujeres. Y, a nosotros, nos montan en un camión y
camino a Francia. A mi padre ya no lo veo más.
Llegamos a un pueblo francés que se llamaba Puls d'Ere [?]. Allí nos meten en un
campo de concentración con alambrada alrededor. Allí estamos [durante] un invierno
muy duro y con nieve. Es verdad que el gobierno francés nos llevaba comida y ropa al
campo de concentración. Entraban camiones cargados de víveres y nos daban de comer
y nos vestían, porque hacía un frío de miedo. Pasó un poco de tiempo y empezó el
gobierno de Francia a redistribuir gente, porque en aquel campo había demasiada;
muchos miles de personas habíamos en aquel campo de concentración. Desde aquel
campo nos empiezan a distribuir; gente para un lado y para otro, y a nosotros nos toca ir
a un pueblo llamado Cesnenullan [?] o algo parecido. [Era] un pueblecito pequeño y
dentro del pueblecito, en una casa de payeses, pero una casa grande con un patio, una
cocina y una sala arriba, nos meten a catorce o quince familias, nos meten allí, a no sé...
En la sala aquella convivíamos todos, porque éramos niños y mujeres. A mi hermano
Antonio, al mayorcillo - éramos dos hermanos más - no se lo llevaron con los hombres,
pero estuvieron a punto, porque tenía ya quince años o por ahí y pudimos conseguir que
no se lo llevaran. La gente que estábamos allí dormíamos todos [juntos], nos dieron
mantas y colchones, nos traían víveres y allí cocinábamos nosotros; allí estuvimos no sé
cuanto tiempo. Allí no estábamos en el campo de concentración y salíamos alimentados,
nos traían buena comida y estábamos bien. Y, hasta que el Gobierno francés dijo: “La
guerra en España se ha acabado y todo el que quiera irse para España que lo diga”. Pues
a casa otra vez y preguntando, porque no sabíamos nada en aquel momento.
Llegó el final de la guerra y, entonces, para casa. Y, yo no me quedo en Francia por lo
que son las madres, porque yo, desde que entré en Francia y llegué al pueblo de
Cesnenullan (?), me hice amigo de un chavalillo mayor que yo, que era minusválido e
iba con un carrillo de ruedas. Me hice muy amigo de él y como me gustaban los
pescados, me iba todos los días a pescar al río. Su madre consiguió llevarme a la misma
escuela que estaba él [y era] una escuela francesa. Lo que me enseñaban era el francés,
no el español y como sólo tenía seis años lo aprendí, porque los niños rápido lo
aprenden. Y, como yo iba con él siempre, le pedían a mi madre que me quedara en su
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casa, que yo me quedaba en su casa. Allí tenían una economía media, económicamente
estaban bien situados, tenían un único niño y, conmigo, estaban muy locos, porque yo
era el amigo y era el compañero. Cuando nos venimos... lo que lloraba la mujer para que
mi madre dejara me quedara. Y yo ¿qué iba a decir, si era lo que querían? Entonces, mi
madre y mi hermana decían: “¡Qué va, qué va, cómo vamos a dejarnos aquí al niño, el
niño para adelante!" No [volvimos andando], porque el gobierno francés nos puso
comunicación, embarcados en trenes y de Francia para acá.
Manuel González Escaño. Cacharaviaya (Málaga), 1933
A Montserrat Carreras, Emili Ferrando i Joan Villarroya. La immigració a Badalona
durant el segle XX
De la Guerra Civil el que recordo és que vaig anar un parell de vegades al quarter de la
Guàrdia Civil, amb ma mare, a veure el seu germà que estava allà tancat, perquè el van
agafar quan l'entrada dels nacionals a Màlaga. Ell, en un principi, volia fugir, però… El
que recordo amb més intensitat va ser el dia de l'entrada dels nacionals al poble, allà a la
Plaça de l'Església, perquè tota la tropa de cavalleria [era] per allà… Recordo una
imatge, perquè el meu avi va intentar acostar-se a les tropes i els soldats no el van deixar
ni això. Jo vaig sortir corrents, em vaig poder abraçar a les seves cames i, llavors, em va
dir una frase molt curiosa. Abans d'estar a la presó, ell m'agafava i, sentat en una cadira,
em posava sobre seu i em deia: "¡Arriba mochilas!". En aquell moment, em vaig abraçar
a les seves cames, em va mirar i em va dir: "¡Arriba mochilas, busca tu libertad!". I, en
sentir la paraula “llibertat” un dels soldats que [estava] allà va dir: "¿Quién habla de
libertad, rojillo de mierda?". I, li va fotre un cop de culata als llavis, va començar a
sagnar pel nas i, llavors, a mi, em va dir que me n'anés. Va ser l'última vegada que vaig
poder veure'l… Sembla que va estar quinze dies a la presó i el van afusellar. El van
afusellar, però no van poder trobar el seu cos.
Francisco Hernández. Gador (Almeria), 1931
A Montserrat Carreras, Emili Ferrando i Joan Villarroya. La immigració a Badalona
durant el segle XX
En mi pueblo había una iglesia muy bonita que yo quiero recordar. Cuando la
República, empezaron a quemar iglesias y se dedicaron a sacar a los santos fuera y a
destruirlos. Hicieron servir la iglesia como almacén para meter trigo o cebada, o sea que
dejaron la iglesia vacía y sin santos. La saquearon.

Diego Jiménez Moreno. Linares (Jaén), 1924
A Montserrat Carreras, Emili Ferrando i Joan Villarroya. La immigració a Badalona
durant el segle XX
Pronto nos alteraron la vida. Primero por los disturbios y jaleos que se produjeron
cuando la República, ya en vísperas del 36. Aquello repercutió mucho en los
adolescentes, en la juventud y en todo el pueblo, en general. Luego, en lo mejor de mi
vida, de los doce a los quince años, se produjo la guerra. Fueron tres años muy malos y
no pudimos ir apenas al colegio, porque había bombardeos, cosas y no se estaba muy
tranquilo en el colegio. Entonces, muchos chicos como yo, los que tuvimos posibilidad,
fuimos con nuestros padres a vivir al campo. Otros jóvenes de mi edad aún lo tuvieron
peor, porque se los llevaron a Rusia, pero mis padres no quisieron que a nosotros nos
llevasen a Rusia. Se los llevaron huyendo de la guerra y de la ocupación de las tropas
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franquistas, porque era una confrontación entre españoles; unos eran de una política y
otros eran de otra. Unos luchaban por la República, que era el gobierno legítimo que
tenía España y otros eran los militares que luchaban a favor de la clase capitalista y
luchaban por algo parecido a lo que fue Alemania, incluso los alemanes ayudaron a
Franco. Para librarnos de todos aquellos peligros, mis padres nos sacaron del pueblo y
apenas pude ir a la escuela. Después, cuando acabó la guerra, la posguerra fue peor que
la guerra, porque ganaron los que se decían “nacionales” y que eran el ejército, el poder
y el dinero. España quedó dividida en dos bandos y la juventud, que no tuvimos medios,
porque éramos hijos de trabajadores, lo pasamos muy mal. Esa fue mi infancia y mi
juventud, pero hubo otras personas que lo pasaron mucho peor que yo .
Antonio Luque. Carcabuey (Córdoba), 1917
A Montserrat Carreras, Emili Ferrando i Joan Villarroya. La immigració a Badalona
durant el segle XX
De la Guerra Civil casi lo recuerdo todo. Yo me incorporé en el ejército el 17 de julio
de 1937 y estuve dos años en el frente, en primera línea. Venían y nos atacaban y
teníamos que defendernos. Y, antes de eso, a lo primero de la guerra, en el pueblo
mataron a los que ellos creían contrarios a los suyos. Yo estuve con Franco, pero los
que creían que eran contrarios a Franco los liquidaban por cualquier cosilla, incluso por
haber cobrado a un propietario el jornal base: ganabas, por ejemplo, 5 pesetas, te daban
4 y tú le exigías lo que faltaba... y na más que por eso cuando llega la guerra, na más
que por eso, los mataban. En muchas ocasiones, por cualquier tontería o por cualquier
cosa, iban los camiones de la Falange y alguno, a lo mejor, te decía: “¡Arriba España!”
y el hombre no sabía ni lo que era “Arriba España”, ni abajo, se quedaba mirando y
entonces ¡pum, pum...! y le pegaban cuatro tiros por no decir aquello. No sólo era la
parte de Franco, sino en la parte de la República, también mataban a muchísima gente, a
señoritos en particular y a muchos sacerdotes mataron. Mataron los de una parte y
mataron los de la otra. Luego, en el frente, se mataba mucha gente, pero no sabías si los
matabas tú o si los mataba otro; tú tirabas allí donde pillabas. En la guerra perdí varios
familiares, incluso de los fusilados, tenía en la familia unos cuantos. Y, después de la
guerra, también perdí otros muchos.
Francesc Martí Rodríguez. Badalona, 1921
Tenia quinze anys i me’n recordo que el més de juliol, al vespre, tots els veïns sortíem a
prendre la fresca amb cadires - no hi havia tan trànsit com ara - i tota la nit vam estar
pendents de les notícies. Tota la nit vam estar escoltant la ràdio, perquè Franco es va
alçar a l’Àfrica, després a Canàries i després va venir cap aquí. L’ambient era de tristor,
perquè era un govern legalitzat per les urnes - es van fer les eleccions abans, el 36 i van
guanyar les esquerres - i va ser Franco qui es va aixecar contra un govern legal; la
impressió que hi havia en aquell moment era aquesta. Aquí a Badalona i a Barcelona, la
revolta es va preparar i hi va haver la crema de matalassos, d’esglésies; els primers dies
van cremar la de Santa Maria. Ho vaig veure, inclòs quan la van saquejar i tot. A mà
dreta, hi havia un cementiri amb criatures allà mortes, enterrades... La gent deia que els
capellans anaven amb aquesta, amb l’altra i que les criatures les enterraven allà... això
era un dir; fets no ho diré, però hi havia criatures... Més avall, hi havia els Maristes - al
carrer del Temple - i també ho van cremar; tiraven els matalassos i els cremaven, i al
cap de quatre dies demanaven matalassos per a l’exèrcit. L’incendi de la [església] de
Sant Josep també vaig anar a veure’l. Darrera de la porta hi havia un gran escorfoll de
cacauets i penso que [els tenien] per a l’estufa, com les ametlles. Les corfolles de les
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ametlles també les feien servir per a les estufes i hasta les serradures, hi havia estufes de
serradures. Sant Josep també va cremar. Als monjos de la Cartoixa de Montalegre, els
van respectar [tot i que] en van matar alguns, la Cartoixa, la van respectar.
De la meva família [hi havia] el meu tio polític estava veranejant a Galícia i es va
quedar allà amb els meus cosins, i dos cosins més que estaven aquí, un feia el servei a
Sant Andreu. El dia abans, va venir a casa vestit de paisà - ell era de la FAI i portava
pistola ja - i li diu a ma mare: “Tia, demà me’n vaig cap al cuartel”. L’endemà se’n va
anar amb la pistola a ocupar el cuartel de Sant Andreu. Van ser els primers dies de la
revolució. Jo tenia quinze anys i el meu germà gran es va prometre, abans d’anar al
front, amb la que després seria la meva dona. Ell era de la quinta del 38 i encara no
l’havien cridat a files, però se’n va anar voluntari, perquè ell era dels sindicats. Va anar
al front d’Aragó, a Teruel, i l’última carta que vaig llegir d’ell era el 8 d’abril del 38.
Deia en aquesta carta: “Paco, no t’escric més...” Estaven pels voltants de Terol i,
després, ja van anar reculant cap a l’Ebre. La batalla de l’Ebre va durar quatre o cinc
mesos i jo també em vaig fer voluntari quan va morir ell. Mai no hem sabut res de com
va morir i no consta com a “desaparegut”. Després, vaig anar a parlar amb uns xicots
que estaven amb ell, però no en vaig treure l'aigua clara dels amics que estaven amb ell.
Un em va dir que l’havien agafat i l’havien afusellat, segurament, per la província de
Terol. Dels amics no en vaig treure l’aigua clara... hasta m’ha fet sospitar i tot. La
meva mare va tenir un disgust... Com a conseqüència d’això i com que no sabien res de
mi, perquè estava a França, aleshores va tenir un atac de feridura. Jo me'n vaig anar de
voluntari als disset anys i en veure’m tan jove em van destinar al cos de l’exèrcit que es
dedicava a evacuar els cotxes i bultos que venien del front. Anava a Sant Feliu de
Llobregat i cada dia hi anava amb bicicleta; sortia d’aquí a les sis del matí, arribava a
les vuit del vespre i anava a dormir a casa.
Carmen Molina Vallejo. Motril (Granada), 1932
A Montserrat Carreras, Emili Ferrando i Joan Villarroya. La immigració a Badalona
durant el segle XX
Cuando comenzó la guerra yo tenía cuatro años y empezó en el 36. Vivíamos en Motril
y mi padre nos llevó a Granada, a casa de un tío. Nos cogió la guerra y a mi padre lo
metieron en un camión y a nosotros nos dejaron llorando en la carretera. Estuvimos dos
años sin ver a mi padre, porque se lo habían llevado a trabajar a las carreteras y me lo
dejaron ciego de los palos que le daban, además, les daban mal de comer. Cuando vino,
yo tenía seis años y no lo conocía, estaba casi ciego e hinchado de las palizas que le
daban.
Lucia Paredes Navarro. Lorca (Murcia), 1913
Yo me acuerdo que el 18 de julio, en Lorca, hicieron fuego a la iglesia y el domingo
hubo un poco de movimiento y todos se enredaron en fusiles. Hubo un tiroteo y no se
podía pasar por la calle Mayor. En Lorca quemaron todas las iglesias. Quemaron la
Iglesia de Santiago y en el patio sacaron cadáveres de criaturas enterradas allí. Las
monjas tuvieron que correr, mataron a curas y también a gente de derechas, a los
señoritos. Los cogían por los caminos y allí los fusilaban. En Lorca, la CNT no, [pero]
la UGT era la más fuerte. Cuando empezó la guerra mi marido, el muy idiota - y que
Dios me perdone - se apuntó voluntario a la guerra y se formaron los camiones con la
gente que se había apuntado al frente. Estuvo en Málaga cuando hubo el tiroteo de
Franco y cuando llegó a mi casa, se presentó que parecía un penitente con unas ropas
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hechas polvo y con barba. Luego, formaron un batallón nuevo y fueron a Murcia, a un
ejército nuevo; otra vez para allá. Estuvo en Pozoblanco, en Teruel y también estuvo en
la batalla del Ebro.
La iglesia estuvo con las puertas cerradas hasta que terminó la guerra y, entonces, la
arreglaron y la abrieron. Durante la guerra nada de misas. A mi hija mayor, cuando
acabó la guerra, fue cuando la pude bautizar. Al acabar la guerra yo ya había tenido dos
hijos. En el 37, cuando él se fue, ya me dejó preparada y tuve la primera el día 8 de
mayo. Cuando estás en medio de una guerra y eres madre se tiene un sentimiento muy
grande... sin saber si él volvería a ver a su hija o no. Si digo la verdad... la primera vez
que se fue a la guerra yo dormía en el suelo, porque creía que así le ayudaba en los
problemas de la guerra, una tontuna como cualquier otra. Había temporadas que no me
escribía, porque estaba muy incomunicado y yo pensaba “se lo habrán cargado”. Y, al
cabo de un mes o dos me mandaba cartas - los compañeros le hacían las cartas – y yo le
contestaba, aunque me costaba mucho. A mi manera, yo le escribía y sus compañeros se
lo leían. Él nos contaba experiencias de la guerra, cómo mataban a gente y cómo eso, a
él, le marcaba mucho. Decía que no se puede explicar ver compañeros que les coges
muchísimo cariño y, en unos segundos, como la vida se les iba. Lo que daban mucho
era alcohol - coñac o drogas - para que uno no pensara. Mi padre decía que, en
Marruecos, lo que te daban para no sentir el miedo eran drogas, los volvían como locos.
Me casé al cumplir los 20 años. A mi, como estábamos en guerra, me casaron por lo
civil. Entonces, yo me traje toda la documentación, me vine aquí y me casé en la Iglesia
de San José. Vinimos, simplemente, porque no había mucha faena.
Jesús Ramos Colina. Badalona, 1929
El golpe de estado lo viví con una intensidad y con una emoción tremenda. En
Barcelona, también en Badalona y en San Adrián, hubo una repercusión inmediata. A
los golpistas ni los vimos en Badalona, porque uno no puede hacer nada y porque todas
las calles fueron tomadas por los milicianos - normalmente de la CNT y de la AIT - y
hasta se levantaron barricadas en menos tiempo de lo que tardo en contarlo; en la
carretera que actualmente se llama Alfonso XIII se levantaron varias barricadas, pero de
forma rapidísima. Pero, allí no pasó nada, ni combates ni nada, porque todo se
desarrolló en Barcelona. Entonces en Badalona y San Adrián la gente estaba pendiente
de lo que sucedía y estaba pendiente de la radio. Al día siguiente, en mi calle, un cura
vivía en un chalet y que yo sepa no le pasó nada, pero los muebles y todos los papeles
que tenía los tiraron a la calle y se formó como si fuera la verbena de San Juan. Y yo,
que era un crío, pues estaba allí como jugando. Yo no podía ir [al frente], porque me
faltaba edad, pero hubo uno de mis hermanos que fue voluntario y yo lo apoyé. Es decir,
que si hubiera tenido edad, a los 17 años yo también hubiera ido voluntario a la guerra.
En reportajes que se han hecho últimamente hay opiniones para todos los gustos y hay
como un pesimismo, [pero] voy a decir [que] yo hubiera preferido que [la guerra]
hubiera durado 10 años más pudiendo ganar nosotros; no aquello que se termine y que
gane quien sea, no. Yo ya tenía conciencia de lo que era el fascismo, porque lo pagamos
bien caro. De la guerra, la principal movilización que conozco fue el entierro de Durruti
y fue una de las manifestaciones más grandes que se han producido en Barcelona. No se
sabe exactamente el número de personas, pero, como mínimo, medio millón de personas
asistieron. Me acuerdo de que estaba en la Vía Layetana junto con mi padre y cuando
llegamos allí no vimos nada más que gente que [lo] cubría todo.
Antònia Sabater Montserrat. Sabadell, 1939
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A Emili Ferrando. La dona a Badalona, cent anys de protagonisme invisible
El meu pare es deia Josep Maria Sabater i era fill de Sabadell. La meva mare es diu
Teresa Montserrat i és filla de Vilanova i la Geltrú. La mare va quedar òrfena molt
joveneta, als nou anys i amb el seus germans va anar a viure a Sabadell, amb una tieta.
Va ser aquí on va conèixer el meu pare i on es va casar. Llavors, al final de la guerra,
van matar el meu pare i jo encara no havia nascut, sóc filla pòstuma. Som tres germans,
una germana més gran i un altre germà; tots dos estan casats i viuen a Sabadell. L'última
vaig ser jo. La meva mare, que feia un temps que vivia a Santa Maria de Montcada, va
anar a viure a Sabadell amb la meva àvia, perquè l'ajudés a pujar-nos. A casa van
quedar tres vídues i quatre fills: l'àvia, que li van matar l'avi; la tieta, que li van matar
l'oncle; i la meva mare, que li van matar el meu pare. I, es van quedar a viure a la casa
pairal amb tots els fills. Al començament de la guerra, quan hi havia la revolució, van
matar el meu avi per catalanista i per religiós; era de les congregacions marianes,
president dels lluïsos i molt cristià. Encara no havia esclatat la guerra quan el van anar a
buscar a casa i el van matar en un bosc que està a l'entrada de Sabadell. A l'avi li van
donar un salconduit quan li van dir que el perseguien, va anar a l'Ajuntament a buscar-lo
i va morir amb el salconduit posat. El meu oncle va morir durant la guerra en el front de
l'Ebre. El pare va estar amagat durant tres anys, perquè estava buscat, igual que l'avi, i,
al final de la guerra, quan entraven els nacionals, van fer una crida que sortissin tots i
que no els passaria res. El pare va sortir per anar a buscar menjar i el van matar prop de
Gósol. A casa sabien qui [eren] els que van declarar on era el meu pare i qui l'havia
mort, però no se’n va parlat mai. Durant el temps de guerra la família va sofrir molt,
perquè van patir molts registres i cada vegada els prenien més coses i, al final, els ho
van prendre tot. Eren d'ideologia de dretes, molt religiosos, molt. Jo recordo que l'àvia,
a casa d'ella deia: "Si no hagués sigut per la fe no haguéssim aguantat". Era una persona
molt creient i molt oberta. La meva mare vivia a Montcada i [com] que li feien molts
registres, va agafar la canalla i se'n va anar amb el meu germà, la meva germana i amb
el "Santíssim" que guardàvem a casa - a Sabadell - i es va quedar a viure amb l'àvia. La
mare va quedar malalta dels nervis, perquè [tot plegat] va ser molt fort; tenia vint-i-cinc
anys quan va quedar vídua i el meu pare en tenia vint-i-vuit. Nosaltres vam tenir cura de
l'àvia i de la mare.

Francina Sans Mesalias. Solivella, 1933
Vaig néixer a Solivella el març del 1933, per tant, no recordo res de la República i del
principi de la guerra, però sí que he tingut experiències molt dramàtiques d’aquell
aconteixement. El meu pare, com a sometent que era, tenia escopeta. El 19 de juliol la
va agafar i en marxar de casa la meva mare li va dir: "On vas?”. “A defensar-vos” - va
contestar. I, afegí: “No vull que vinguin a arrancar-me dels teus braços”. Era un fet que
a la gent considerada de dretes els anaven a buscar per les cases i els afusellaven. Els
partits d’esquerres de l’Ajuntament havien donat permís per liquidar tots els elements
“desafectes” al Règim. Pensant que ajudarien a l’aixecament de Franco i que, potser,
altres pobles farien el mateix, uns quants homes van entrar en una casa estratègicament
ben situada i van iniciar un tiroteig amb els milicians que anaven arribant dels pobles
veïns. Veien que la cosa s’allargava, van intentar parlamentar; els van dir que si es
rendien serien presoners de guerra, però que no els passaria res i que si no ho feien
bombardejarien el poble. La gent, en saber-ho, vam marxar a refugiar-nos a les cabanes
del camp. Jo, que anava agafada de la mà de l’àvia, en un moment donat, vaig fer un
bon salt. M’havien tirat un tret que em passà per entre les cames. El 24 de juliol es van
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rendir els més grans i amagaren els joves en els cubs de vi de la bodega. No havien
caminat ni cent metres que els van assassinar davant d’una casa del poble. Segons
explicava la senyora de la casa, el meu pare va dir: “Moro content, perquè sé que no
guanyareu. Visca Crist Rei!”. Després dels trets, els van calcinar i la mare només pogué
recollir un trosset de camisa i uns queixals que encara guardem. També van matar un
germà del meu pare que era capellà d’un poble veí. Després de la mort del pare van
venir a casa a fer un registre. La mare estava embarassada de vuit mesos i amb una
escopeta a l’esquena [els milicians] l’empenyaven escales amunt, buscant armes i
homes. A casa, hi vivien tres vídues, una mare i dos filles embarassades, i tres infants, el
més gran tenia vuit anys. Amb la II República es va implantar l’amor lliure. Recordo
que en els anys quaranta algunes noies eren mal vistes, perquè l’havien practicat. També
recordo que alguns infants duien noms que ens xocaven com Natura, Atlàntida, Teide,
etc. i és que no havien estat batejats. A Solivella, es van col·lectivitzar algunes terres i,
a casa, ens van requisar un magatzem de vins i la tartana. Ho volien fer amb les terres,
però el batlle s’hi va oposar dient que aquella dona ja tindria prou feina per pujar els
fills. Devia recordar que la mare era l’única persona que, anys enrere, anava a visitar
una germana seva tuberculosa. Li donava ànims i menjava del seu plat, perquè també
ella ho fes.
Antonia Valverde. Almeria, 1931
A Montserrat Carreras, Emili Ferrando i Joan Villarroya. La immigració a Badalona
durant el segle XX
Me llamo Antonia Valverde, nací en Almería el 27 de mayo de 1931 y tengo 5 hijos. Mi
padre era agricultor y mi madre siempre ha estado en casa, alguna vez iba al campo,
pero muy poquitas veces. Yo y mis hermanos sí que íbamos más al campo, no hacía na,
pero me gustaba ir como si fuera una niña grande. Luego de más mayor ya me puse a
trabajar en una casa de señores ricos pa limpiar, hacer la comida... y no me daban
mucho dinero, pero era mejor que nada, además me solían dar de comer. Aunque en
aquella época se pasó mal no fue nada comparada con la guerra. En la guerra a mi padre
lo mataron y a mi hermano también. Se los llevaron por la noche, vino a mi casa la
policía dando gritos y se los llevaron. Yo era muy chica y apenas me acuerdo, pero de
eso sí que me acuerdo mu bien. Mi madre no hacía namás que llorar y mis hermanas y
yo estábamos en la habitación pa no hacer ruido, escondiendo a mi otro hermano. Yo no
sabía qué pasaba en aquel momento, bueno, ni en aquel ni luego más tarde; sólo sabía
que mi madre quedó destrozada, no hacía namás que llorar. Mi madre no hacía namás
que llorar y mis hermanas y yo estábamos en la habitación pa no hacer ruido y
escondiendo a mi otro hermano Después que se llevaran a mi padre y a mi hermano,
nos tuvimos que poner a trabajar todos.
José Vázquez Iglesias. Turón, Mieres, 1931
Mi nombre es José Vázquez y nací en Turón (Mieres) un 9 de mayo de 1931. Soy uno
de los seis hijos que tuvieron Sabino Vázquez y Laudina Iglesias, ambos fusilados
durante la Guerra Civil en algún impreciso lugar de la pedanía de Pruvia, ya que no
hemos podido saber donde descansan los restos de nuestros padres. En el año 1936,
comenzada la guerra, nos metieron en un barco, en Gijón, a mí y a tres hermanos más, y
nos llevaron a Burdeos, a un campo de concentración. Más tarde, nos trasladaron a
Dinamarca y no recuerdo bien cuanto tiempo nos retuvieron hasta que nos volvieron a
trasladar a Oslo. Al empezar la II Guerra Mundial nos desplazaron a Bélgica y los
alemanes estuvieron a punto de mandarnos al campo de concentración de Auschwitz,
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pero nos reclamó Franco y en 1939 regresamos a Oviedo. Allí, fuimos ingresados en
una casa de acogida “La gota de leche” y un tiempo más tarde nos recogió nuestra
anciana abuela que vivía en Santollano de Mieres.
Antonio Velasco Segura. Humilladeros (Málaga), 1922
A Montserrat Carreras, Emili Ferrando i Joan Villarroya. La immigració a Badalona
durant el segle XX
Recuerdo un suceso que me pasó a mí y esto ya fue el 18 de julio cuando entraron [los
“nacionales”]. Fueron a la finca donde yo trabajaba. La marquesa era la dueña de la
finca y como aquella mujer amparaba a todo el mundo y daba de comer a todo el
mundo, pues, vinieron directamente a por ella. Pero, los que pagamos el pato fuimos los
que trabajábamos allí, porque nos cogieron, nos sacaron fuera encañonados, nos
llevaron a la puerta, nos pusieron en fila en la misma puerta de la finca y nos
encañonaron a todos. Mi madre, mi hermano y yo nos libramos, porque pasó Hafter
Jock que llevaba un oficial con él que vivía dos casas más arriba que la mía y nos
conocía, y por eso nos sacaron. Estuvo en nada de que nos fusilaran a nosotros también.
Entonces, cogieron 24 chavales de allí, jóvenes todos, los bajaron a una explanada que
había, les colocaron dos ametralladoras y les aplicaron la Ley de Fugas. La Ley de
Fugas se trata de que te ponen en libertad, te sueltan y te dicen que te vayas; pero no te
vas, porque te barren con las ametralladoras. Y, eso fue lo que pasó. Al día siguiente,
nos hicieron bajar abajo, abrir dos fosas y meterlos a todos allí. Pusieron cal y los
enterraron; eso fue lo que hicieron. Yo soy de la quinta del 42. Cuando fui a la Guerra
Civil resulta que ese año era el 39 y me llamaron a mí. Cuando yo fui, a los pocos
meses, se terminó la guerra. Y, no salí del cuartel, porque, además, cuando ingresé iba
tarado: llevaba una pierna doblada, el brazo y la mano [con heridas y señales] e iba con
muletas. Estuve tres meses allí y me mandaron para casa. No podía mover la pierna
derecha. Eso es un mal recuerdo... No había libertad para nada, ni tan siquiera para la
palabra, para hablar, para nada. No había libertad para nada, ni libertad de reunión, ni de
expresión, ni de nada. Estabas cohibido en todo, exactamente en todo y miedo se tenía a
todas horas.
José Luis Ferrando. Benassal, 1931. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural
realitzat amb fonts orals.
El dia que van cremar tots los sants jo estave amb l’abuelo Ernesto al mas de Vicento
que estos del Boticari tenien una finca i d’allí se veia com feen la foguera aquí al
davant, al racó de la pista que va al mas d’Hilario, a la carretera que hi ha els armelers
de Casto. Sí, sí, en el bancal d’Amadeo, en aquell raconet, allí els cremaen. Ere gent del
poble. Si havien de matar algú venien d’un poble a l’altre (...) La gent que creie, si tenie
alguna cosa, l’amagava a casa i avant (...) (L’església era) el mercat, el mercat. Hi havie
una carnisseria, tot al voltant de l’altar major (...) Sí, els rojos (van cremar Sant
Cristòfol), claro. Tota la teulada, tota, la van cremar i es va enfonsar tota, claro (...) (A
Mossèn Eloi) el van matar a La Pobla, però el van agarrar ací al poble, en la Plaça de la
Font, van agarrar a ell, al de Machí i al vicari de Peníscola que estave ací. I van matar
els tres i el mateix dia van matar el canonge (Machí) i el germà del pare d’Abilio.
(Mossèn Tobias) ja no va anar a treballar. Li van dir “eh...!” I va dir que estae malalt i
ja no va pujar. Sí, me’n recordo d’aquell dia i d’aquella nit d’antes. Ell (mossèn Eloi)
ixia pel matí de casa, entonces les cases estaven totes obertes. Antes de fer-se de dia va
entrar ell, va pujar ací a casa, pujà pel Saulonar i va estar a casa. Li toca a l’abuelo i li
diu: “ves a casa i digues que estic ací. S’alçaran, aniran a veure’m al llit, no me veuran i
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tindran un susto. Si m’amago els agarraran a ells”. Va entrar a la nostra casa i me’n
recordo jo que baixaven de la Font on treballaven i li ixien burres. Me’n recordo que
anava vestit amb un trage de pana resina clar i deia: ”mira quines burres se m’han fet”.
(Li contesten): “Això passarà prompte, se curarà de repent, dintre de quatre dies que
treballaràs això s’enfortirà...”. I a l’altre dia ja el van agarrar. (Treballae) a la Font, és on
estaven els forasters, van agarrar a estos tres i se’ls van emportar...
Àngel Artola, 1960. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat amb fonts
orals.
Mon pare va passar tota la història de la guerra civil. Però no me va contar moltes coses.
(Mon pare) va néixer l´any dèsset, pos dèneu anys tenie (quan va començar la guerra).
Ell estae ací i (la guerra) li va pillar, com a tot el món, a sa casa treballant. Va pillar el
bando republicà i ell, ni blanc ni negre, tampoc ere molt d´este tema; pero el va pillar el
bando republicà i el van reclutar i se´l van emportar. O sigue, estant ací, quan va moure
tot allò de la crema dels sants, que la gent se va alborotar perquè ja estaen fartets i tal,
pos ell anae a cremar sants, o sigue, molta gent del poble pos va anar a cremar sants, i
ell anae també, ere un crio, ja veus, un sagal. Anaen a cremar els sants al bancal de les
Nel·les, ne van cremar uns, i ací fora ne van cremar uns altres, ací passant el pont
caragoler, a la carretera de Vilafranca, la primera curva que hi ha a l´esquerra, passes, la
primera curva que hi ha a la dreta, que ara hi ha un almacén, l´entrador que va cap a la
Boneta. Pos a eixa paret també ne van cremar. Bueno, jo no sé si per aquell costat o per
éste, la qüestió és que ell anae. I venie m´abuelo, son pare, i li va dir: “ala!, tira cap a
casa que tu no tens cap faena ahí. Tu ahí, saps a on vas?”. Total que a la crema no va
estar però bueno, que ell anae a una cosa moguda per tots, pos també anae cap allí.
Francesc Bort. Benassal, 1905. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals).
El dia que van començar a cremar les esglésies, treballava, encara me’n recordo quina
faena feia, a casa Mica, a la Font d’en Segures i posava una porta de cristall, com si ara
la vesguera. Entonces ja venie a la ràdio, que ere quan van matar a Calvo Sotelo,
entonces és quan van començar a cremar esglésies (…) Natros baixàem de treballar i
vam vore les flames que havien allà baixant, treballàem a la Font d’en Segures. Allà al
bancal de les Nel·les van treure tots els confessionaris, ho van treure tot i ho van cremar
tot i avant. Sí, Sant Cristòfol (també el van cremar), i d’això me’n recordo. Ja voràs, jo
estae treballant per a Abelardo, per a l’Hotel, el tenien alquilat l’Hotel i feia el frontó on
estae l’esglesieta en la Font. Resulta que un dia de tants, pugen una quadrilla a cremar lo
de l’església i entren dins. Van entrar uns quants, comencen a treure les casulles, se
vestien amb la casulla, ixien i a la foguera, allí al mig. I en un punt treuen un quadro que
ere d’un capellà, que ere un dels fundadors de la Font, que el tenien allí i l’agarren i el
tiren a la foguera. I Manolo que estae encarregat de l’Hotel, eixe Manolo, “xe, trau el
quadro eixe, eixa fotografia”. La trau del foc i diu: “això no hi ha dret que cremeu un a
qui havíeu d’estar més que agraïts per lo que ha fet per…”. “Fa olor de cera”, van
contestar ells. L’agarren de la mà pa cremar-lo. Después treuen a Sant Liborio, l’agarre
de les cametes de baix i al barancal de la porta... al barancal li va pegar, el va trencar i
avant. I después, en l’altre dia, això ho vaig vore, que pujaven tots a Sant Cristòfol i és
quan el van cremar i eren ells que el van cremar (…) Un dia mos van fer anar a
l’església a tombar els sants... Ja veuràs, jo al primer puesto que vaig anar a treballar a
l’església, que mos van fer anar, ere a l’altar de Sant Cristòfol, que és on estan les
cantores, allí estae Sant Cristòfol, l’altar de Sant Cristòfol. Diu: “ala, fes bastida i a
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tombar”. Vaig agarrar la maceta i l’escarpe pa fer el forat i la travessa. “Xe, ja no n’hi
ha més, una obra com aquella...”. Jo com ja no era d’eixe pensament tampoc... Con que
faig la bastida, pujo a dalt... Entonces me diu: “tomba això”. Damunt la finestra hi havia
un angelet i diu: “puja tu i tomba l’angelet”. I li vaig contestar: “puja tu i tomba’l”. Diu
“això és un carròs d’algep”, i li dic: “perquè vaja, no sigui cas que caiga, puja tu”.
Entonces li dic: “en tan republicà que vols ser ara i no tens res de republicà”.
Els capellans treballaen ahí a la Font, els feen treballar a la Font, i resulta que els
refugiats estaven a l’Hotel, hi havien molts refugiats. L’Hotel feia d’Hospital entonces i
resulta que els refugiats eixos diuen: “xe, en este temps encara teniu ací a estos
capellans?”. Con que entonces van agarrar els encarregats de la Font -Sacarias ere
l’encarregat de l’obra- i els diu: ”xe, me poses en un compromís, que no pugen a
treballar. Esta setmana amagueu-vos i no cal que pugeu a treballar perquè em poseu en
un compromís”. I els capellans no van pujar, se van amagar o no sé on van anar. I
resulta que despuès, un diumenge…, jo ho sé tot fil per agulla perquè m’ho van explicar
tot com va ser els meus cunyats. I resulta que l’altre dia, el diumenge, Antonio, que era
l’alcalde, avise al seu germà Sacarias, que ere l’encarregat de l’obra i diu: “mira
Sacarias, avisa els capellans que pugen a treballar, que no passarà res”. Com ell estae
d’encarregat de l’obra va anar a avisar tots els capellans que pujaren a treballar, que ere
dilluns quan van pujar a treballar. Per cert, jo encara me’n recordo aquell dilluns on
treballae, que treballae allí al Torrentill a la teulada d’una casa. Mossèn Tobias estae allí
al descobert d’ell, que tenie un hort allí, clavant unes caixetes, no sé que feia allí. Jo li
vaig dir a l’amo de la casa aquella que me donae menobra: “mira, vols veure treballar
un capellà?, aquell és un capellà”. Li vaig dir així. Aquell dia, era dilluns, pastaen la
mare d’Abilio, el capellà, pastae a la Font i baixae llustrosa. Resulta que aquell dia se
van emportar els capellans i no van aparèixer a casa els capellans i va anar la mare
d’eixe Abilio a casa de les germanes de mossèn Ramon -que és eixa casa on estave
mossèn Aurelio- i diu: “mossèn Ramon no ha vingut?”. Diu: “no, no ha vingut”. És que
se’ls van emportar a les deu del matí, va pujar una camioneta allà dalt i els van
carregar”. Entonces, ja veuràs, van posar allà a la Creu dels Caiguts, allí van posar un
poste pa que no entraren per baix, perquè havien d’entrar tots per davant del Comitè. El
Comitè estava on era el quarter, allí hi havia una muntonada de sacs d’arena. Tenien un
poste pa que entraren tots per dalt, per davant del Comitè i, davant de casa Jana en
tenien un altre, un altre poste de punta a punta pa que entraren tots pel Comitè. Si
baixaen de Culla havien de passar tots pel Comitè. Aquell dia van treure els postes eixos
i va pujar el camionet quan estaven treballant a la Font: “ací no treballen uns
capellans?”. Diu: “Ah, això era antes, eh!”. Sacarias estae encarregat de l’obra i diu: “no
en treballa cap”. Diu (l’altre): “mira, conforme en carreguem quatre en carreguem cinc”,
va dir ell. “Facin el que vulguen, mira que...”. “Ací no treballen quatre capellans?”.
L’altre (Sacarias), ho negava. Entonces és quan mossèn Eloi va dir: “sí, què pregunten
pels capellans? Un servidor sóc capellà, eixe i eixe”. Que estaen tres, eren tres, es
pensaen que estae mossèn Tobias però mossèn Tobias estae allà clavant en el carrer, que
és lo que deia jo antes. Entonces els carreguen, van agarrar, carreguen els capellans i
se’ls emporten. I entonces Sacarias se’n va allí a les Serraes, detràs del xalet Victòria,
allí tenia una finca del pare de mossèn Tobias. Va anar allí de seguida Sacarias a avisar
al sogre i diu: “mira s’han emportat els capellans”. Diu: “s’han emportat el tio?”. Diu
“no, el tio no, que no ha pujat, està treballant allà”. I entonces segurament que va anar a
avisar pa que s’amagare. Deuria ser per això. Per això sabem que entonces a mossèn
Tobias no li van dir res, mira si el va salvar. Si mossèn Tobias ho haguere sabut antes,
no hagués estat allí treballant. Senties com que se van emportar els capellans l’altre dia
de matí.
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Aquella nit, potser que fore, a la matinà, va anar un que li deien Baeta que estava
encarregat d’eixes obres, “matons” de Vilafranca. Van anar a casa Machí, que el
canonge ere Machí, i carreguen primer a ell i después se’n van al germà que ere el pare
d’Abilio. Claro se’ls emporten i els van matar allà antes d’arribar al Coll d’Ares, antes
d’arribar, en una curva d’aquelles. I entonces és quan van anar i se’ls van emportar...
Van tocar la porta al pare d’Abilio, toquen i s’alce en calçotets, que ere a la matinà, de
nit i avant. Diu: “ala”, com aquell, que ixquere. “Home, jo no estic en condicions,
m’haig de vestir”. ”Per a la faena que hem de fer ja està bé, ja”, li va dir. Entonces, eixe
va entrar allí al corral que es veu que damunt del corral tenien una falseta, i va entrar
allí, se veu que tenie diners amagats allí, lo que fore, tenie diners amagats allí. Els altres,
Baeta, no ho sabien. Se l’emporten i el maten allà. Después els van enterrar. La dona, la
mare d’este: “Els lladres, els lladres, que li han robat”. Entonces Baeta els va fer tornar
a baixar i va dir: “natros som els que l’hem mort, però lladres no som, no li hem tocat
cap perra”. (Els va matar) eixe Baeta, estos del poble cridaen allà i baixaen. Aquells
cridaen estos per anar a matar a altres puestos, comprens? Ho feen aixina.
Caridad Sales. Benassal, 1925. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals).
(Al poble) el Comitè estae en el quarter de la Guàrdia Civil, a prop del correu. El que és
la carretera, allò, encara era tot bancal, no s’hi transitava. Natros, per anar a la plaça de
D. Blasco havies de passar per la carretera així o pel carreronet davant dels llavadors.
Tant per un cantó com per l’altre havies de passar per davant del quarter, havies de
passar pel què ere el Comitè, el mando. I allà baix a la carretera, a la Cruz de los Caídos,
van crusar uns cabirons, d’un cantó a l’altre perquè no passés ningú per baix. I ací, al
cantó on estae la casa del metge, això ere tot bancals. I el dia que s’havien d’emportar
els capellans van llevar els cabirons i van obrir el pas per baix. El tio (mossèn Tobias),
en paz descanse, es va fer mal a la mà. El tio també treballae pero amb una rascà de
pedra se li va fer ferida. Ere el mes d’octubre. (Treballaen a la Font) perquè els van
manar anar allí. Estae el tio (mossèn Tobias); estae mossèn Ramon, que en pas
descanse, que era de Peníscola, era el vicariet que hi havie ací antes, Ramon Martorell;
mossèn Eloi; i mossèn Plàcido Machí que era germà del que tenia l’Estanc. Eixos quatre
els van fer treballar allà dalt a la Font d’ajudants i de derribo, que ho van desfer tot.
Havien portat a la Font d’en Segures refugiats no sé d’on. N’hi havie a la Catalana, es
van hospedar allí, que después va ser l’Hospital, no sé d’on més n’hi havia. I ells anaen
allí i feen: “Dicen que hay cuatro curas”. Això ho sentia el teu tio (mossèn Tobias):
“dicen que hay cuatro curas y sólo conocemos a tres”. El tio era morenot i una mica
vast, ere com natros, arreu. Mossèn Eloi els hi donae massa explicacions, ere listo, eh!,
deguere ser sabut. I aquella nit va anar una persona i Tobias li va dir: “Jo no aniré, estar
allí i no poder treballar...”. Com que se van emportar els tres i els van matar ahí per
Borriol, per ahí baix. A lo millor (els que els mataren) eren manats per un altre. Diu:
“Han matat els capellans de la Font, i el vostre, també estae?”. Dic: “no”. Con que va
pillar el montant i se’n va cap a casa i li fa: “Tobias, on està?”. Diu: “a l’hort”. “S’han
endut els capellans!”. “I què fem? Si se’ls han emportat, después vindran a per tu”. “I on
vaig?. I què faig?” (Això ere) el dia 20 d’octubre. I al passar per avall -que m’abuela
vivie al Torrentill allí davant de casa Barrachina i la mare de mossèn Plàcido vivie baix
de casa la Bulera- sa mare, que estava en la porta, diu: “Júlia, mira, el vostre ja ha
arribat?”. Diu: “no!”. “Ai mare!, este xiquet tant tard que és i encara no ha vingut”. I de
nit van anar per altres homes i van anar a Ca Machí, que estae el canonge que ere el seu
germà. Sí, estava amagat allí a la tenda, algú altre ho va dir i se van emportar els dos.
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Van dir si els van (matar) i enterrar al cantó d’Ares però no ho sé cert. Era l’home
d’Elvira, el pare de mossèn Placidet. Tenie tres fills eixe Plàcido: Abilio, Antonio i
Plàcido, que era capellà. Els van agarrar de nit, van anar a pel seu pare i el canonge, que
ere el germà que estae amagat a Ca Machí. I els van agarrar, se’ls van emportar i els van
matar. Van dir si estaen al cantó d’Ares, estaen enterrats allí amunt. I els altres dos,
quan va ser el punt, els van portar ací i se’ls va fer l’enterro (…) El tio se va escapar, (es
va amagar a casa l’Elisa). Aquella casa era una casa de cargol. A un revoltó tenie una
cuina, i ací al costat la recuina i ací estae l’escala. A l’entrada d’ací dalt tenie una saleta
i el pastador, comprens?, i la pastera i l’altre tramo de dalt tenie per amagar..., hi havie
un altre quartet, i aixina podie ficar fesols i ficar fato... i d’allí a dalt que estae hueco se
va formar una paret i van fer més postetes i posaen pots de tomata per dissimular i per
dalt de la falsa es va fer un boquete. I quan van anar a buscar a eixos que te deia, a
Plàcido i el canonge a ca Machí, ell va dir: “esta nit vindran també a ma casa”. I per
tapar tenien una gàbia de coloms, per tapar el forat, i ell quan va sentir la gent es va
amagar en el refugi aquell. Teníem el gerro sobre la messita i el vam agarrar. I en vista
que no encontraen al tio (Tobias) s’enduien al tio Damàs. I Ceverina va començar a
crits: “no és este”. Va començar a brams i deia “ja sabeu que no és ell”, i lo van soltar. I
pel cantó del Joc, hi havien guàrdies per si a vegades saltae per alguna finestra. Después
d’allí se’n va anar a on va poder (…) Saps què va fer?, amagar-se per on podia, pels
masos on tenie confiança, al Coll d’Ares mateix va estar molt amagat i on podie. De dia
amagadet al puesto i li portàem menjar.
2.- Vida quotidiana.
Francesc Arderiu Pujol. Badalona, 1923
Nosaltres érem carboners i hi va haver la col·lectivitat de carboners. Tots els carboners
es van ajuntar i els carros i els cavalls, tot, ho dúiem allà i repartíem el carbó. Al carrer
d’Arnús o Lleó, hi havia una carboneria i allà hi anàvem tots. El pare havia comprat el
carro amb monedes de duro i cada mes posava un duro. Quan s’acabava el carbó vegetal
anàvem a Premià, a vegades, a buscar carbó de coc; encara feien carbó de coc. I sí que
me’n recordo d’un cas quan hi havia la col·lectivització. Cap a mig any, el pare diu: “Un
dia vindràs amb mi i anirem amb els camions que arriben a can Foixa [?] - que també
estava col·lectivitzat - i anirem a Bàscara, aquí dalt, i anirem a buscar carbó”. Com que
el tren no anava prou bé anaven amb el camió, però, entremig de les sàries, hi posaven
pans de metro o metro i mig, en lloc de carbó; [eren] barres de pa que venien de França
i, llavors, el tapàvem amb una sària igual. Quan arribàvem aquí, a cada un li tocaven dos
pans d’aquests que feien mig metro. I, jo anava dalt del camió patint, però em treien de
casa i dinàvem un dia bé; dinàvem a Bàscara, a la fonda i ens donaven costelles.
Delgado González, Rosario. Montoro (Granada), 1926.
Montserrat Carreras, Emili Ferrando i Joan Villarroya . La immigració a Badalona
durant el segle XX
Durante la guerra pasé más hambre que un lagarto debajo de una “pita”. Escucha, he
estado seis meses sin ver el pan, hemos hecho cola para alpargatas, para ir a cambiarlas
a los payeses por harina, por lo que fuera para poder comer, y hacer cola para las hojas
de rábanos, hacer veinte días de cola. Hemos pasado más hambre que mares. Y salir al
campo a coger cosas del campo como vinagreras, collejas, lo que fuera. Te voy a contar
una anécdota. Le dije a mi madre: “no encontramos más que amapolas”, “pues hija si no
encontramos más que amapolas pues llevaremos un saco de amapolas”. Y las frió, las
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hirvió y no había manera de comerse las amapolas (risas) porque aquello amargaba que
no te puedes ni llegar a imaginar lo que aquello amargaba. Y cuantas, cuantas noches:
“mamá, ¿qué vamos a cenar?”. Pero llorando, ¡eh!, “tomad dos reales e iros al cine de
la tita Maria” y ya cuando veníamos nos íbamos para la cama (...) Cuando tiraban las
bombas no te puedes ni imaginar, cuando se ponían a bombardear.... Antes de nacer mi
hermana bombardearon el pueblo, hubo dos o tres muertos pero las casas fueron todas a
hacer puñetas. Al día siguiente fue cuando mi madre dio a luz, se había ido a la plaza
por la mañana y empezaba a tocar la sirena que venían los aviones. Todo el mundo se
fue al refugio y yo me quedé con mis tres hermanos en la casa porque mi madre se
había ido a la plaza, estaba llorando y... nos metimos bajo las camas llorando los tres,
pensando en mi madre, si volvería o no. Cuando se acordaron en el refugio, un sótano,
que había en la casa de enfrente... ” ¡Ay, los hijos de María González no están aquí!”.
Vinieron a por nosotras y nos llevaron a los tres en camisita al sótano. Que miedo, oías
“¡pom!”, “¡pom!”,... oíamos las bombas silbar, qué miedo.

Duran i Amorós, Domènec. Badalona, 1929
Nosaltres érem d’esquerres, llavors els mateixos treballadors que teníem es van
convertir. Hi havia un cap - un tal Montoya - que era un carreter que teníem que es va
fer de la CNT i anava en un cotxe amb un mocador vermell i amb la pistola. El tio ens
va col·lectivitzar tots els terrenys, tots els camps de Badalona i de Canyet; nosaltres vam
haver de plegar del camp. Jo era petitó, el petit, i anàvem al camp a buscar els bròquils
que hi havia i el tio ens ho va prendre. Li dèiem: “Això ho hem cultivat i és nostre”. I,
ell deia: “No, això és per a la col·lectivitat”. I, s’ho va dur, li van prendre a la meva
mare que estava en estat. Aquest tio, aquest carreter va ser un dels jefes principals de
Badalona. El malparit aquest anava a Canyet i anava a dalt a les granges que hi havia
per allà i deia que tot estava col·lectivitzat; ho agafava tot i s’ho emportava al costat de
l’Església de Santa Maria. Allà hi havia bodegues de vi, hi havia moltes coses... Anaven
allà tota la colla d’ells i es fotien farres amb tot el que havien requisat; i els tios bevent
vi, emborratxant-se,... Els treballadors es van fer de la CNT, amb el mocador vermell i
les pistoles i, al carrer, amb el cotxe amunt i avall. Això aquí, a Badalona, i van matar
molta gent i van fer mal. Al pare el volien matar, aquell treballador volia matar el meu
pare. Sort, que un amic el va avisar i es va amagar, perquè, sinó sí que el pela. El pare
anava a ajudar, havia sigut concejal de l’Ajuntament; estava amb en Xifré, en Xifré va
deixar-ho i, llavors, va entrar el pare proposat per l’alcalde. El pare anava amb els
pagesos a perseguir aquests de la CNT i el volien matar. Jo de gana, no me’n recordo si
en vaig passar o no, perquè alguna cosa hi quedava a casa. La meva mare sí que me’n
recordo que hi havia anat amb el tren a Reus a buscar avellanes i menjar. El pare eren
més d'un germà i tots deurien anar a la guerra; amb les quintes els anaven cridant, fins a
la quinta del biberó que eren nois que havíem jugat al carrer i recordo que els van matar
a la guerra.
Agripina Fuentes García. San Juan (Burgos), 1917
La guerra es lo peor que podía haber pasado, pero lo peor de la Guerra Civil fue el
hambre; el hambre, sin duda. No había comida, pasábamos mucha hambre y a veces lo
poco que teníamos nos lo robaban o teníamos que compartir algún alimento con quien
no tenía. El dolor y la angustia de perder seres queridos es horroroso. La guerra fue muy
larga y las mujeres estábamos cansadas de la guerra, desmoralizadas. La posguerra fue
peor, mucha hambruna y miseria. Las mujeres con lágrimas amargas, [estaban] sumidas
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en su tragedia, pues habían perdido padres, hermanos, maridos e hijos. Se veían caras
tristes, apagadas. Y, ¿cómo no estar así si te habían quitado los bienes, casas y dinero?
A mí me gusta mucho la vida.
Quan la guerra tot anava racionat i per aconseguir qualsevol cosa havies de fer llargues
cues i quan hi havia carn de cavall, passàvem tota la nit per aconseguir-la; jo hi anava
amb una veïna i amb el meu germà gran, i l’endemà, hi tornàvem al migdia. Llavors,
com que no m’agradava la carn de cavall, per dinar, la mare em feia amb farinetes del
tío Nelo una truita sense ou. També fèiem cua cada dia per aconseguir llet, ja que en
donaven un patricó i pel pa, era un pa petitó per a nou persones. Recordo que una nit
vam menjar escarola bullida, sense oli, i no ens entrava. El pare en veure les cares que
fèiem tots va donar un cop de puny a la taula i va dir: "Això s’ha acabat, en aquesta casa
no es menjarà sense oli mai més." I, el pare, que era molt traçut, va aprendre a fer
espardenyes de pagès per canviar-les als pagesos. Els meus germans grans - els dos que
van darrere meu - l’ajudaven a trenar la corda i ell anava a comprar al mercat del Clot
alguna cosa que necessitava. Quan tenia unes quantes espardenyes, marxava per aquests
móns de Déu buscar oli. Ell havia de pagar, però, a més, havia de portar les espardenyes
per intercanviar, sinó no li donaven res. Anava cap a l’Arboç i altres pobles a buscar oli,
i també portava sempre avellanes i, a vegades, patates. Estava dos dies fora de casa i
ens explicava que sentia els trets del front; una vegada, al tren, li van prendre tot el que
portava. Ell no volia que l’acompanyéssim, però jo el vaig acompanyar un parell de
vegades; hi anàvem caminant o en tren, el pes era molt gran i es portava a l’esquena. La
vegada que el vaig acompanyar anava a comprar patates i ens va agafar un bombardeig
a l’estació; ens vam posar sota d’uns bancs foradats i vells... vam passar molt, molt.
El meu pare era molt fumador i els meus germans havien de fer cues per aconseguir
[tabac]. En el camp, tenia plantades herbes i altres coses, les secava i se les fumava. Un
parell de dies abans d’entrar els nacionals, al pare, li van donar la cantimplora, els
coberts, el plat i la motxilla. El dia que van entrar a Barcelona, jo i una veïna joveneta
vam anar a buscar un sac de llenties, sucre i farina als trens que estaven aturats al
Bogatell, passada l’estació del Poblenou; els vagons estaven oberts, era molt perillós i
vam passar la nit fen viatges a peu per portar tot això a casa. Un cop a casa, les llenties
les vam amagar enterrades en botelles al camp del pare. I, aquell dia, les mares van fer
panets amb la farina, cabell d'àngel amb el sucre que havíem portat i unes carbasses que
estaven a casa. En vam menjar tots i fou tot una festa.
Carmen Garrigós. Badalona, 1921
A Emili Ferrando. La dona a Badalona, cent anys de protagonisme invisible.
Me acuerdo que, al empezar la guerra, íbamos mi hermana y yo con banderas en los
camiones. Fuimos por todos los sitios, hablaban, chillaban... sí, iba a gusto, pero claro,
tenía quince o dieciséis años y entonces no éramos tan maduras. Ahora pienso que qué
locura. Íbamos con mi vecina que se llamaba Paca, mi hermana y yo, íbamos muchas.
Banderas de la CNT, FAI...
En la guerra todo era estraperlo. Trabajaba mi padre, mi hermana la mayor y yo, y no
ganábamos ni para comprar panizo; mi madre entonces ya no trabajaba. Fui con una
vecina, a Lérida, a buscar harina de panizo - tendría entonces unos dieciséis años – y
venía muy contenta, porque traía treinta quilos de harina, pero los guardias nos lo
quitaron. Ponían un camión al lado de la vía e iban "pam, pam, pam" y yo, claro, era el
primer viaje y lo puse, no me lo escondí, lo dejé allí y cogieron mi bolsa. Me pongo a
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llorar y venga llorar. Mira si lloré que vino otro guardia y me dio otra bolsa; se ve que
me vio tan jovencita y llorando... Lo comprábamos de estraperlo y, aunque era tan caro
que con lo que ganábamos no teníamos para pagarlo, el viaje a Lérida compensaba.
Íbamos también mi madre y unas vecinas a Amposta a buscar aceite. Llevábamos el
azúcar que nos daban aquí y, a cambio, nos vendían aceite. El tren llegaba a Tortosa y
de Tortosa íbamos andando toda la noche hasta Amposta. A veces, cogíamos un tren
que [lo llamaban] "el tren del agua", porque llevaba agua y a veces lo cogíamos y si
no... andando. Entonces, estuvimos una temporada que no trabajábamos, porque no
había fibra y era cuando salíamos para Amposta. Íbamos a una casa que eran de
izquierdas; el hombre era Guardia de Asalto y allí nos vendían el aceite. Llevábamos
para hacer el cambio y lo traíamos. Luego, veníamos toda la noche andando y cuando
llegábamos era de día. [Íbamos ] por la vía andando, andando y por arriba los aviones y
nos teníamos que esconder. Las moscas se nos comían andando con el aceite y cuando
subíamos al tren, para que no nos lo quitaran, nos poníamos las latas entre las piernas,
atadas con un pañuelo de farcell. A veces, mi madre iba a la costa y traía patatas,
moniatos... y decía: "Hay que espabilarse o nos moriremos de hambre". Pelaba las
patatas y, luego, con las pieles bien lavaditas y harina, hacía una tortilla. [Era] una
harina de maíz, de harina de trigo poca. Ya hemos pasado, ya.
El último viaje que hicimos fue a Tarragona, a un sitio donde hay muchas avellanas, a
Vilaseca. Fuimos y compramos avellanas, algarrobas y todo lo que había. Entonces,
había allí una casa abandonada y pasamos la noche sin dormir, en el suelo y ya estaban
desembarcando en Tarragona; unos cañonazos... y toda la noche tiradas al suelo. Por la
mañana temprano fuimos a la estación. En la estación, ya iban los hombres de retirada
para Francia, pasaban y decían: "¿Qué esperáis?". [Contestamos:]"Esperamos el tren".
Nos dicen: "Ya ha pasado el último tren esta mañana. No se muevan, a ustedes no les
harán nada". [Pero] yo no me quería quedar allí y nos fuimos andando por la carretera.
Tuvimos que tirar todo lo que traíamos, porque andando no podíamos con las algarrobas
y las tuvimos que tirar. Y, andando, a mitad de camino pasó un tren, lo cogimos y para
Barcelona. Los aviones [nos pasaban] por encima... fue de miedo. Los hombres - uno
herido en la cara - iban andando por la carretera, se iban para Francia, iban de retiro.
Cuando bombardeaban, al principio, me daba mucho miedo. La primera vez recuerdo
que estaba en la cama con la camisa de dormir, salí corriendo y no dormí en toda la
noche, pero luego, ya ni me levantaba. Cuando venían a bombardear nos subíamos al
turó, porque se veían llamas y cosas. Una vez, aquí en Lloreda, tiraron bombas, pero
ya ni me movía, tocaba la sirena... pero ya te acostumbras.
Lídia López Fibla. Badalona, 1931
A Emili Ferrando. La dona a Badalona, cent anys de protagonisme invisible
Vaig passar gana durant la guerra... jo vaig passar gana amb guerra i sense guerra; de
totes maneres, en la guerra, en la postguerra i quan ja no era postguerra. Vaig passar
molt. Recordo que ens menjaven els troncs del bròquil, els agafaven, els pelaven i això
ens menjaven. Jo no, jo no podia, sentia una llàstima..., em moria de gana, però no m'ho
podia empassar. Després [menjàvem] farinetes, farinetes de blat de moro, farinetes de
les que fèiem unes tortes i ja està. De gana a manta. El meu pare va estar al front i la
meva mare estava a casa. Hem patit molt, molt. Després el meu pare ens va deixar;
després de la guerra, va deixar la meva mare i a nosaltres. La meva mare treballava,
[tenia] tres criatures i ell no ens passava res, no ens va passar un duro mai, mai. Ara sí
que hi ha moltes coses, però abans no. Jo vaig passar una temporada dolenta, era la gran
i era la que més em recordava de les coses, però, gràcies a Déu, també ho vam poder
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passar. La meva mare ja no es va tornar a casar, ja en va tenir prou. Per això dic que
vaig passar gana en guerra, en la postguerra i sense guerra, tota aquesta temporada.
Però, gràcies a Déu, també ens en vam sortir.
Francesc Martí Rodríguez. Badalona, 1921
Durant la guerra, a Badalona, es van fer unes targetes de racionament i havíem d’anar a
racionament. Com jo estava en el cos de l’exèrcit, cada mes em feien un lot de menjar.
El meu pare, a més de ser vidrier, tenia uns horts que cultivava i que estaven en aquest
mateix carrer, al fondo de tot. Hi va sembrar un sac de patates que el sindicat de pagesos
li va donar, perquè les sembrés, però quan va venir la collita no vam entregar les patates
que el sindicat ens reclamava. Aleshores, va venir la Guàrdia Civil, a casa, a buscar el
pare - la meva mare estava al llit malalta i va tenir un disgust de por - i se'l van dur
agafat. El van anar a buscar, perquè no havia entregat les patates i tot era col·lectivitzat.
Abans de la guerra, la meva mare va posar una botiga de merceria, quatre fils i betes. La
cosa va anar bé i ja estàvem a punt de tirar envans a terra i posar una botiga. Jo era el
que portava tots els números. Va venir la guerra i, aleshores, volien que la meva mare
anés a despatxar a un altre cantó; la botiga havia de ser col·lectivitzada i l’havia de
tancar. El pare va dir: “Saps què, liquidem la botiga”. En aquell temps pagaven un tan
cada setmana i compraves una llibreta on constava el que compraves, el que pagaves i el
que havies cobrat, i déu n'hi do! Vam fer liquidació. La meva mare estava una mica
delicada i no [podia] anar a treballar. Ells feien localització i, llavors, tot s’ho enduien.
A can Canyabate que és on treballava, van venir i la maquinària més bona se la van
endur també. A casa, si la mare hagués anat a treballar, hauria hagut d’agafar també tot
el gènere i portar-lo cap allà. El meu pare va dir: “Fem liquidació” i vam fer liquidació
abans que s’ho enduguessin.
On treballava jo, a can Canyabate, a tots els operaris els van portar a can Bacàs [per]
treballar en la construcció de material de guerra. A mi em van portar a can Pedrosa
Soler a treballar material de guerra; en aquell temps hi feien uns fogons de petroli, però,
aleshores, feien material de guerra i treballàvem de nit. Me’n recordo que quan el
sindicat UGT em va cridar, em van dir: “Demà, en ves d’anar a treballar a can
Canyabate - allà només em cuidava de la maquinària i prou – te n’aniràs a can
Pedrosa Soler”. L’endemà a can
Pedrosa Soler em diuen: “Ha vingut a treballar,
perquè el sindicat l’ha enviat. De quin sindicat ets?” Contesto que de la UGT i em
diuen: “Ah! Així no pots treballar aquí. Aquí tots som de la CNT”. Aleshores, me’n
vaig cap al sindicat a [veure] el president que era un tal Vilches i li dic que m’ha passat
això, que m’han dit que no puc treballar, perquè allà tots són de la CNT. Ell contesta:
“Què dius?” i obre el calaix, treu la pistola, se la [guarda] i diu: “Tu, vine amb mi”. Jo
em quedava allà i ell deia: “No, no, tu també vine amb mi. No tinguis por, tu vine”.
Vam anar cap allà i pregunta: “Per què no heu volgut aquest noi, perquè no era de la
CNT? Doncs, ara en vindran tres”. I, al final, hi vam anar tres a treballar. Ho vam perdre
tot per la CNT. Com que a la guerra van obrir les presons i els van donar pistoles, els
van armar. Va ser tot el mal... va ser el mal, l’equivocació més gran que hi va haver,
però en aquell moment ho van fer per guanyar la revolució.
Cebrià Olivé Utset. 1926. Badalona, 1926
A Cebrià Olivé. Infancia
Era una cartulina de color paja, impresos los treinta días del mes en unos cuadraditos de
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un centímetro y no podía ser más simple, pero era la cartilla del pan. Había empezado el
racionamiento. Cada día, el panadero, al suministrar el pan, perforaba el número
correspondiente. Perforaba, pero no taladraba. En la panadería donde nos surtíamos,
habían dispuesto un clavo atravesando un corcho, un tapón de corcho que hacía de
mango y con este utensilio clavaban la cartulina y ya estaba el día inutilizado. Había
probado de varias maneras [de repararlo], hasta que di con la forma: en una cucharilla
ponía un poco de miga de pan y la pastaba con un mínimo de agua, con un
mondadientes introducía un poco de esta papilla en el agujero y por detrás colocaba el
cartoncillo reventado en su sitio, ya que cuando se perforaba con el clavo la cartulina no
desaparecía, sólo reventaba. Era un trabajo delicado. A continuación, le pasaba la
plancha un poco caliente con cuidado y la harina tomaba un color ocre casi igual que la
propia cartulina. Con este arreglo conseguí varias veces doblar la ración; sólo había que
volver a la panadería a una hora en la que hubiese mucha gente. Un poco asustado
entregaba la cartilla y ¡zas! otra vez perforado el número sin que la dependienta lo
notara. Más adelante mejoraron tanto el sistema que el fraude resultó imposible, porque
en lugar de perforar, se cortaba. Las tiendas tenían unas tijeras y los recuadritos pasaron
a llamarse cupones. Pan entregado, cupón cortado. Este fue el fin de mi ingenio.
El racionamiento, no obstante, no había hecho más que empezar. Duró muchos años. Yo
me había burlado un poco, pero la verdad es que fue él quien se burló de todos. La cosa
fue menguando tanto y de una forma tan sutil que ya no admitía bromas. A medida que
las cartillas fueron mejorando, los artículos fueron escaseando. Las cartillas adquirían,
en los bolsos o bolsillos de las personas, aspectos grotescos de suciedad y deterioro. La
gente vivía mal, pero vivía. Según la cartilla, todos estábamos muertos. Aquel ingenio
mío de taponar los agujeros de la primera cartilla se generalizó. Ahora se llamaba
estraperlo. Aquí si que cabía ser original. El estraperlo nos salvó a todos y si lo mío era
un poco de pasta en la punta de un mondadientes, el estraperlo fue un mar de pasta. Pero
pasta de verdad.
El camión era un Chevrolet de caja abierta y de color gris verdoso como todos los
vehículos militares. Lo conducía el novio de mi hermana y una o dos veces por semana
paraba frente a casa. Mi hermana salía con un pote o una olla y la primera vez le dijo:
“[Del fondo]”. En el fondo del camión había dos calderos grandes con tapa llenos de
rancho que se suministraba a un destacamento que guardaba unos depósitos de
combustible. El novio de mi hermana se subía a la caja, se arremangaba una manga de
la camisa y con el cucharón casero que le daba mi hermana buscaba el fondo del
caldero, porque el traqueteo del coche había depositado la parte sólida del guiso
(lentejas, garbanzos). Hundiendo el brazo hasta el codo, llenaba el cacharro y aquella
cosa, mezclada con alguna verdura, daba para un par de días. Era un maná delicioso o,
por lo menos, suficiente. Alguna vez, al suministro se le añadía una lata de carne en
conserva, carne rusa se le llamaba y entonces ya era el no va más. Una vez vino para
dos o tres días y se casaron. La última vez que pasó con el camión nos dejó medio saco
de avellanas. Oí lloros de mi hermana y él había dicho una palabra curiosa: “Es la
retirada”. Durante meses no supimos dónde estaba. El medio saco de avellanas,
cuidadosamente guardado, sirvió de sobrealimento durante el embarazo de mi hermana.
Cuando nació mi sobrina, el cuñado no había vuelto, pero se escribían y por eso
supimos que no lo soltaban del campo de concentración. Al final, llegó con una maleta
de madera sujeta con alambres.
Lucia Paredes Navarro. Lorca (Murcia), 1913
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En Lorca, durante la guerra, con las 300 pesetas que le daban a él al mes…, mi padre
tenía mi hermano pequeño y entre lo suyo y lo mío íbamos tirando. Mi padre tenía
setenta años. [Yo] tenía el sueldo de mi marido y el de mi hermano, y como mi padre
era mayor cuando iba a comprar le dejaban pasar. No había apenas comida. Un día me
dijeron unas amigas: “¿Te vienes, que vamos al campo a ver si encontramos algo?”.
Yo tenía la nena que tengo mayor, tendría un añico, y me fui con ella. Entramos en un
habar, habían habas muy altas y yo, pobre de mí, dije: “¿Dónde nos hemos metido?” Y,
las demás: “Tú calla, coge habas y calla”. Las demás se fueron corriendo y yo me quedé
en medio del habar. Cuando nació mi hija pequeña nos dieron una primera cartilla de
racionamiento. En las fábricas no había trabajo. Hubo un dueño que huyó y hubo quien
no huyó. Estaba trabajando haciendo alpargatas para un mayorista cuando había faena y
tenía una tiendecilla pequeña donde vendía calzado, alpargatas de cinta... La República
la recuerdo como una época de mucha miseria, porque cuando terminó la guerra
pasamos más hambre que cuando la guerra. Yo no noté ningún cambio, porque estaba
todo mal, todo mal. Cuando acabó la guerra vivíamos peor, porque no teníamos ningún
jornal. Mi hermano se fue a Alcantarilla y se metió en la Legión. Una vez salió con
género y nos escribió diciendo que si preferíamos dinero o género. Y, mi padre dijo:
“Hijo, como tú veas”. Entonces el trigo iba a tres reales y nos dejó un gran saco de trigo.
Los mismos del camión le decían: “Paredes, para tus padres lo mejor que tengamos” y
hasta dejó azafrán y ese azafrán iba a venderlo yo al mercado.

3.- Bombardeig.
Francesc Arderiu Pujol. Badalona, 1923
Les bombes van caure més cap a la Llauna i no van tocar can Domènec. Sortíem i ens
llevàvem, corrents... un dia fins i tot amb el pal a la boca per l’explosió. Llavors, el pare
tenia sempre una bóta de conyac “Tres cepes” i insultava i bevia una miqueta, i me’n
donava un xic pel susto. El conyac era “Tres cepes” i el palillo a la boca per l’explosió.
No hi havia refugis a la zona i el va fer el pare; la casa tenia una gaia i hi va posar unes
fustes amb una mica de sorra, [era] al costat de casa, al carrer d’en Prim. Una gaia vol
dir que a sobre de la casa hi havia com una altra cosa que entrava, com una porta, entre
el carrer i la casa hi havia un metro perdut, que no sé, perquè hi era, però si hagués
caigut una bomba...! Però, semblava que allà no passava res i maleíem els que venien:
Malparits! [Gaia: tros de terreny de forma triangular comprès entre peces de forma més
regular].
Andres Bayón Blanco. Navatejera (León), 1933
Montserrat Carreras, Emili Ferrando i Joan Villarroya. La immigració a Badalona
durant el segle XX
De la guerra tengo pequeños recuerdos de ver como venían los aviones y ver como caía
alguna que otra bomba. Pasamos mucho miedo. Estábamos en una casa en la que había
mujeres que estaban cosiendo y recuerdo a los aviones que llamábamos “pavas”, que
tenían un ala para arriba y otra para abajo; todo el mundo los llamaba “pavas”. Entonces
venían y, antes de llegar a la casa, veía como dejaban caer las bombas. No llegaron a
caer en la casa, sino antes de llegar a la casa y se rompieron los cristales. También
recuerdo las sirenas que tocaban en Barcelona y la alarma. Cuando venían los aviones
tocaban las sirenas y nosotros nos metíamos en el metro y mi madre nos daba un palo
para que lo mordiéramos, porque cuando estallaban las bombas la gente se mordía la
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lengua; pero si caía una bomba ya no nos mordíamos la lengua. Yo recuerdo que mordía
aquel palo.
Teresa Esteban Redon. Olba (Teruel), 1926
Estamos ahora en 1936 y yo ya tenía 10 años. En Barcelona, bombardeaban cada día.
Recuerdo miedo, mucho miedo…y lo pasaba fatal. Yo era muy pequeña, no paraba de
llorar y lo peor [era que] me estaba dando cuenta de lo que pasaba. Las bombas que
tiraban no eran demasiado potentes y para refugiarnos sólo podíamos ir a las bocas de
los metros o quien vivía en un piso alto [podía] refugiarse en casa de la vecina del piso
más bajo, hasta que pasaba el peligro. A todos los lados que íbamos, me llevaba mi
hucha con moneditas de plata y jamás me separaba de ella. Vivíamos con el miedo en el
cuerpo y por eso mis padres decidieron que debíamos marcharnos al pueblo de mis
abuelos.
Paquita Ferrer Vinyoles. Badalona, 1911
A Emili Ferrando.La dona a Badalona, cent anys de protagonisme invisible
Dels bombardejos recordo bastant. Una vegada estàvem totes tres a dalt, a Pomar, i la
metralla d'un bombardeig em va tocar a mi, al davantal; estàvem a la porta, va caure la
metralla escampada a un bosc i va caure en un davantal que jo duia. Un altre
bombardeig va ser [quan] ja tenia el meu fill - potser [tenia] sis o set mesets - i jo anava
a ca la meva tia, a Ca l'Arqué. En entrar al carrer de Wifredo - així que deixes la riera de
Sant Josep i que vas cap a Barcelona - hi havia una font... i allà va fer un estruendo... Va
sortir una senyora i em diu: "Corre, corre que ens amagarem al soterrani". Jo anava amb
el meu fill i ens vam amagar al soterrani de casa d'aquesta senyora que vivia davant la
font. Aleshores, quan van passar els bombardejos me'n vaig anar cap a casa. La meva
tia era a la vora - estava al carrer de Güell i Ferrer i jo al carrer d’Alfons XII - i vaig
anar amb ella. Vaig veure el meu sostre foradat i va ser quan va matar a un senyor que
despatxava la carn de cavall a la Plaça Nova. Ell estava a dalt del terrat, li va caure un
tros de metralla i el va matar. Llavors, ens en vam tornar a casa de la meva germana i
allà vam estar fins que va acabar la guerra. El nostre pensament era que s'acabés tot
aviat... que s'acabés. Jo el que deia era: "Senyor, acabeu la guerra... acabeu la guerra".
No en sabíem i no enteníem gaire de política, però el que volíem era que s'acabés la
guerra i que tothom pogués anar a treballar; no teníem idea nosaltres, no érem polítics.
El dia que es va acabar vam estar molt contents, molta alegria i ja vèiem que aniríem
una mica més bé del que anàvem.
Carme Guevara Eixarch. Barcelona, 1948
Una vegada - ho explico, perquè són coses curioses - una veïna estava embarassada i
estava ja molt endavant. Quan van començar a sonar les sirenes no podia córrer i tothom
l'anava deixant endarrere; la meva tia i el meu oncle que portaven la meva àvia, la van
deixar al refugi, després, van tornar endarrere fins on estava la dona, la van agafar i la
van tornar a pujar al refugi. Amb aquesta dona, per sempre més, va quedar una amistat
que no vegis i encara conec les filles. Una altra anècdota ja va ser més dura i va ser quan
bombardejaven davant de casa nostra; abans hi havia la Llauna, que ara una fàbrica de
material de guerra. Les oficinistes tenien una amiga molt coneguda, es deia Costa - la
família són de la plaça Torner - i era administrativa d’allà. I, aquella noia deia: “Jo,
quan sonen les sirenes, no començo a córrer, perquè un dia ens matarem tots i no ens
caurà cap bomba”. Deia ella: “Jo m’amago a sota la taula”. La metralla era molt
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[perillosa]; si la bomba et queia a sobre vale, però, sinó era la metralla. I, un dia ho va
fer i li va caure la bomba a sobre; la va desfer. Una altra cosa va ser que davant mateix
de casa meva va caure una bomba i no va explotar. La bomba va quedar allà i a dintre
hi havia un lletrero que deia: “Soy republicano”. Perquè, es veu que on feien les
bombes hi havia gent que sabotejava i no les carregava. Això és una cosa molt curiosa,
és cert i és això és un sabotatge que es feia moltíssim; si l’agafen, el maten. Una altra
història és que un dels meus oncles, un dia fugint també de les bombes, uns cap aquí i
uns altres cap allà, se’n van anar a la platja i les bombes van caure allà; va quedar colgat
a la sorra i els semblava que no el podrien treure. La feinada que van tenir, perquè li va
quedar tota la sorra a sobre i si no li arriba a quedar un tros de cara a fora es mor ofegat.
Lídia López Fibla. Badalona, 1931
A Emili Ferrando. La dona a Badalona, cent anys de protagonisme invisible
Tenia molta por als bombardejos i quan sentia els avions m'entrava un mal a les cames...
Teníem molts racons, baixos i alts, però jo anava sota les escales, [perquè] tenia molta
por. Me'n recordo quan van tirar les bombes al carrer de la Indústria, a la Llauna, a la
fàbrica de les gasoses i a la de les paperines. Van tirar una bomba, van ensorrar tota la
casa i recordo com treien els morts i els posaven... era al costat de casa. No teníem
temps d'anar als refugis i ens posàvem a sota l'escala. Tenia una cosina que vivia uns
pisos més avall i sempre baixaven a casa corrents per amagar-se sota el rebost. Teníem
molta por. De la casa de les paperines treien els morts en una camioneta per
emportar-se'ls i d'això tota la vida me'n recordaré; tenia sis, set o vuit anys. No se
m'oblidarà mai veure com treien els morts de la fàbrica i se'ls emportaven en les
camionetes. Estava sentada a la taula i sentia que venien, no bombardejaven, eren els
nostres, però tenia tan de pànic que ràpidament anava a amagar-me sota l'escala.
Anàvem al col·legi i una vegada van començar a venir els avions i la mestra ens feia
amagar sota dels pupitres. Si hagués de tornar a passar la guerra que vaig passar,
valdria més que Déu se m'emportés. Durant la guerra anàvem a l'escola igual. Anava a
l'Escalada, al carrer de Roger de Flor. Era una escola de nens i nenes, i tinc bons
records, estava bé amb els companys i jugàvem, però quan bombardejaven jo tenia un
pànic que em moria.
Francesc Martí Rodríguez. Badalona, 1921
La primera vegada que van venir a bombardejar, el meu pare, el meu germà gran i la
promesa estaven al cine i jo estava a casa amb els altres quatre germans. El primer dia
van bombardejar el Canàries. Hi havia una fàbrica anglesa de tèxtil - la Coats – i van fer
un refugi amb bales de cotó; vaig agafar els tres germans petits i els vaig portar al
refugi. No vèiem el Canàries, era de nit, era al vespre i no el vèiem, [però] se sentien els
aldarulls. Quan van venir els pares no ens van trobar i quin disgust [van tenir]! Després,
ja no en fèiem cas i ja no anàvem al refugi. Un estava a can Mercader – a la fàbrica
Coats – i, després, en van fer un altre a la Plaça del Sol (encara està foradat per sota) i hi
havia quatre boques, una a cada cantonada. Al de la Plaça de la Vila jo no hi anava i
encara li diuen ara “el refugi”. Quan venien a bombardejar posàvem dos o tres
matalassos a sobre la taula i ens hi posàvem a sota; aquella taula era gran, perquè érem
molta colla a casa... Una vegada que van venir a bombardejar, el meu pare i l’oncle
havien marxat a treballar a la fàbrica del vidre, que era a l’estació nova que en deien,
tocant al carrer de Tortosa, i van dir: “Al Vidre, ha tocat al Vidre”. Vaig córrer cap al
Vidre i quan vaig ser a la Llauna, havien passat una altra vegada els avions i nosaltres
una altra vegada cap a la Llauna. Vèiem com queien les bombes, el cos et saltava i em
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vaig estirar a terra al costat de la paret, i quan van haver passat vaig arrencar a córrer
una altra vegada cap el Vidre. I, no deixaven entrar, [perquè] hi havia caigut una bomba.
Aleshores, vaig trobar un amic del meu pare que em va dir: “Que busques el teu pare i
al teu oncle? No pateixis que han marxat, no els ha passat res”. Quan vaig tornar a
passar per la Llauna treien els morts i els anaven carregant en un camió. Un cosí germà
meu va morir a Tarragona d’un bombardeig. De cosins, en van morir tres, dos al front i
aquest a Tarragona. Els bombardejos que vaig sentir més forts van ser quan em vam
evacuar cap a Girona, al cap de vall de l’exèrcit. Jo mateix vaig ser un dels que primer
vaig recular fins a la Jonquera amb el cos de l’exèrcit;
Cebrià Olivé Utset. 1926. Badalona, 1926
A Cebrià Olivé. Infancia
Aparecieron como una fatalidad, primero tímidamente. Después, casi o sin casi, cada
día: los bombardeos. Cada casa es un mundo, cada persona una incógnita,
comportamientos extraños, actitudes insólitas, gestos desconocidos... Mi hermana, por
ejemplo, escondía sólo la cabeza bajo un colchón. Los bombardeos, mejor dicho, la
alarma de bombardeo desencadenaba en la gente todo el arsenal emotivo oculto.
Nuestra madre estaba enferma y no se levantaba de la cama. Mi padre cogía el jergón
con su mujer, que pesaba muy poco, y nos bajaba a todos al patio; dejaba el colchón con
mi madre en el suelo y nosotros nos acurrucábamos a su lado. Ella no podía abrazarnos
pero, aunque fuese con la punta de los dedos, procuraba tocarnos a los tres. Mi padre,
entonces, se quedaba de pie sobre nuestras cabezas y con la escueta sencillez de los que
ya no les importa nada, nos iba relatando los movimientos de los aviones: “Ahora
vienen. Ahora se van. Ya vuelven otra vez”. El cielo se transformaba en un festival. A
veces, los potentes focos, desde tierra, conseguían iluminar a los aparatos. Eran aviones
muy lentos y, a su alrededor, nacían cientos de pequeñas nubecillas que les seguían
como un festón. El ambiente era de ruidos, explosiones, relámpagos de luz y zumbidos.
La duración era muy variable y las distancias también. Un día, al relatarnos la película
que se estaba produciendo, mi padre, de pie junto a nosotros, la vista fija en el cielo, nos
advirtió: “ Si cagan ahora, nos caerá encima”. Las bombas cayeron un kilómetro más
lejos, efectivamente, pero la impresión de su silbido fue grande. Yo no tenía ni idea de
lo que estaba pasando, pero aquella situación, pensaba, si no moríamos, sería
interesante. No recuerdo cuantas veces se repitió el proceso de trasladar a mi madre al
patio. Mi padre decía que dentro de la casa era más peligroso, porque nos podían caer
las vigas y las tejas encima.
Mi madre murió [a finales de 1937] y nos mudamos de casa [al barrio de Santa Rosa, al
Raval]. Los bombardeos, en nuestro nuevo domicilio, los aguantábamos en un
improvisado refugio de vecindad. Había gente curiosamente precavida que, cada noche,
dormía en él, hubiera o no alarma y cuando acudíamos ya nos daban la bienvenida:
”Pasad, pasad al fondo que quepamos todos”. Era una cueva bajo tierra, más ridícula
que otra cosa, pero no había más. Mi padre no entraba y yo, muchas veces, me quedaba
con él mirando al cielo, sobre todo cuando veía que, caso de cagar, cagarían lejos...
Andaba yo [cerca del puente del Molinet] palpándome de vez en cuando los puños de
mi camisa, cuando apareció frente a mí, al mismo tiempo que su sonido, un avión.
Volaba bajo, moviéndose extrañamente como si estuviera colgado de un hilo. Yo lo veía
pequeño. Siempre había creído que los aviones eran unas cosas enormes, terribles y este
era una cosa casi de juguete, tenía dos alas y, por supuesto, una sola hélice. Pasó sobre
mí y a unos quinientos metros estaba uno de los puentes; mejor dicho, los restos de un
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puente que una riada se llevó dos años atrás [en el 1937]. Eran unos restos ya
habituales, pues el lecho del río era atravesado por una carretera provisional: el tramo
con agua [estaba] salvado con unos tubos, sobre los tubos [había] unas vigas y el resto
[había sido] apisonado. Por este arreglo [pasaba] todo el tráfico rodado. Un coche
circulaba por esta carretera improvisada y desde este vehículo dispararon una ráfaga, al
parecer, contra aquel avión tan gracioso. Me quedé clavado sin mover un pie. El avión
dio la vuelta y volvió a pasar sobre mí, [pero] esta vez en dirección contraria y un poco
más bajo. Tal como se dirigía hacia el coche disparaba una ametralladora. No era una
cosa muy rápida ni con un sonido escalofriante, sino que era un ta-ta-ta rítmico y tal vez
lógico en el tipo de avión. El coche paró, el avión dio otra pasada y el coche ardió. El
avión se fue. Esto ocurría en enero de 1939 y la guerra se estaba acabando. Un par de
años después, prisioneros de guerra estaban construyendo un nuevo puente. Entre los
montones de tierra removida, escombros del puente anterior, maquinaria y aparejos
varios, yo distinguía el esqueleto de aquel coche y siempre que pasaba por allí no podía
dejar de mirarlo. En la inauguración, el Sr. Gobernador Civil dijo: “Se inaugura el
puente que han destruido, en su huida, las hordas marxistas”. ¡Mentira!
Jesús Ramos Colina. Badalona, 1929.
De la guerra sólo viví los bombardeos, más bien hacia el final. No tenía mucho miedo
tampoco y ya estaba un poco acostumbrado; uno se acostumbra a todo. También
teníamos una batería antiaérea cerca, había tres o cuatro cañones y parece que no, pero,
daba mucha seguridad aquello. Recuerdo un día que estábamos jugando en la orilla del
río Besós - no es como ahora que hay tantas casas que tapan el horizonte – y se veía
todo, veíamos un combate aéreo por la zona de Pueblonuevo y veíamos como los
cañones iban disparando y, nosotros, ahí, mirando como si fuera una película. Al
principio daba miedo y en un bombardeo de estos, sobretodo el primero que recuerdo,
las bombas caían, por ejemplo, a 200 metros; es una impresión y un ruido... , además,
cortan el aire y todo el aire queda impregnado con un olor de pólvora muy especial.
Tampoco teníamos refugio en aquella zona y estábamos en la mano de Cristo. Mi padre
era un hombre muy sereno y se dio el caso de que alguna vez bombardeaban mientras
cenábamos o comíamos y nosotros seguíamos comiendo, porque si salíamos corriendo,
igual nos mataban en la calle. Y, decíamos: “Si nos pillan, al menos tendremos la
barriga llena”. No todo el mundo hacía lo mismo. Mi padre había estado embarcado
veinticinco años. Cuando la I Guerra Mundial había embarcado en petroleros ingleses y
se jugaban la piel, porque un petrolero, si se da la ocasión tiran torpedos. Sea como
fuera lo pasamos con entereza.
Francesc Segura García. Badalona, 1928
Amb els bombardejos “con la iglesia hemos topado”. Recordo que el primer
bombardeig que hi va haver a Badalona – diuen - que va ésser un hidroavió que va venir
sol i va tirar unes quantes bombes. Jo anava al col·legi i, partir d’aleshores, la meva
mare va dir: “Si ens han de matar, ens mataran a tots junts” i vàrem acabar anant a la
muntanya i allà vàrem fer una barraca fugint de les bombes, com molta gent va fer.
També, una nit que varen venir a bombardejar - es veu que buscaven les bateries
antiaèries que hi havia al Turó d'en Carig - i varen anar tirant bombetes, una aquí,
l’altra allà, s'anaren internant cap a la muntanya i una va caure prop d'on estàvem
nosaltres. I, aleshores, la meva àvia que va dir: “Perquè ens matin aquí, que estem vivint
com els gitanos, ens anem a casa que tenim un sostre molt maco i que sigui el que Déu
vulgui”. Ens passàvem nits que, pràcticament, ni dormíem, perquè, a vegades, havien
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vingut, hasta dos o tres cops, a bombardejar tota la línia de mar. Era petit i em passava
algunes nits plorant de por i això és lo més greu, perquè jo era petit, plorava de por i
aquella por vaig tardar anys per a què me sortís del cos. Allà on vivíem nosaltres, quan
va venir el primer bombardeig, hi havia un senyor al carrer que li deien “El Pocero” i
amb el meu avi eren molt amics i varen dir: “Algo hem de fer”. I, aleshores, pel darrere
de casa hi havia passat una sèquia - a sota del pont del carrer de Galileu - i allà és on ens
vàrem refugiar. Primer, vàrem excavar i vam començar un refugi que arribava fins a una
fabrica que feien caretes antigàs - en deien Galobart i Doarri, estava al final del carrer
de Galileu -. “El Pocero”, el meu avi, el fill gran d'ell i jo, vam començar; ells picaven i
nosaltres trèiem els cabassos de terra. Després, es va anar organitzant, en el carrer es
feien colles i anàvem treballant per torns. Vam fer un refugi molt gran: un [braç] que
arribava fins a la fàbrica, un braç que arribava fins al carrer de Miquel Servet i un que
sortia, pràcticament, al darrere de la casa on vivíem. Quan vam començar a fer el refugi
jo tenia uns vuit anys i l’altre company, potser, en tindria nou, un any més que jo; el
meu avi i el seu pare ja eren persones grans.
Lorenzo Solaz Barrera. Badalona, 1928
A Montserrat Carreras, Emili Ferrando i Joan Villarroya. La immigració a Badalona
durant el segle XX
Quan passaven els avions que els dèiem les paves... i les tiraven aquí [les bombes] ens
tiràvem a terra, mossegàvem el palet i ens quedàvem allà, perquè ens deien que si
tiraven bombes, l'explosió feia rebentar [les orelles] si un tenia la boca tancada. I, per
això portàvem el palet i quan et tiraves a terra, perquè passava un avió, el mossegaves.
Quan havien passat, llavors ens aixecàvem i continuàvem camí cap al cole. Eren avions
alemanys manats per Franco.
Joan Traité Paz. Badalona, 1929
Si bombardejaven durant el dia estava a l'escola i allà no hi havia refugi, així doncs, ens
posàvem a sota la gran escala central; durant la nit, ens posàvem en un refugi situat a un
pati vora de casa meva. Era un refugi fet a sota terra, construït amb pals de fusta i sacs
de sorra i allà sota, hi havia totes les famílies del veïnat. Un cop refugiats ens quedàvem
quiets, agafats l'un amb l'altre, plorant i escoltant com queien les bombes a prop nostre.
En aquell moment s'oblidaven els conflictes personals. De fet, el carrer de la Unió - com
el seu propi nom indica - era una unitat, és a dir, s'ajudaven tots mútuament. El dia que
van bombardejar La Llauna vam estar dues hores amagats. D'aquell dia recordo,
especialment, el moment en què el Sr. Francesc Ibáñez - company de treball del meu
pare - em va venir a buscar a l'escola tot tacat de sang. Jo li vaig preguntar pel meu pare
i ell em va dir que no em preocupés, que estava perfectament. Quan vaig arribar a casa,
vaig trobar la meva mare plorant, no vaig preguntar res i em vaig posar a plorar. En el
moment en què ens vàrem assabentar de la mort del meu pare, la meva mare i jo, vam
marxar a Sarrià de Ter, a casa d'uns familiars. Jo no tenia dret a opinar, sabia el que
estava passant, però no entenia el perquè de tot allò. La mare creia que era la fi del món
i aquesta opinió la tenia, perquè el meu pare era mort, la meva tieta havia marxat sense
dir res i el meu germà havia desaparegut mentre estava fent de soldat. Van passar mesos
fins que la mare s'assabentà que el meu germà estava en un camp de concentració i
gràcies a Fermí Segarra - militar - va poder sortir del camp.
Mercedes Puig. Benassal, 1916. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals.
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El dia que va tornar a casa, jo era el germà més feliç del món. Van caure bombes, la una
va caure a l’Hostal de Baix, l’altra a la Placeta i l’altra a ca Quiquet. I nosatros
miràvem. Baixava a comprar jo i van tocar a casa Eliseo i em diu: “vine ací, aparta’t”.
Natros miràvem els avions de cara a la Plaça de dalt (de bous). Miràvem la Plaça i
queien a l’Hostal de Baix, mira tu si es desviava. Natros miràvem l’avió, una bola
rodona i una lluentor del sol i va i fa aixina, PUM!... i ho va deixar caure ací a l’indret
de la Plaça i va passar per baix i va caure a l’Hostal de Baix, que d’ací de la Plaça a allà
baix hi ha molt de tros. L’altra a ca Quiquet. Les van tirar totes seguides, tres, i avant.
Ui mare!
Luis Jaime Vives. Benassal, 1922.
realitzat amb fonts orals.

Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural

Una matinada allà a les set del matí sent un ruïdo d’avions però anormal, extraordinari, i
pujo dalt al terrat i veig tres avions que van en aquella direcció, van al front, però tan
baixets…, xa! I me veig que el de davant, el primer de tots, gire i se tire per avall i veig
una cosa negra des d’allí, i “boum!”, la primera bomba va caure a casa Quiquet, a
l’Ajuntament i a casa Quiquet. Después passe l’altre, la segon bomba, que cau a la
Placeta. I la tercera que cau a casa mon tio José Maria i mate les tres filles que tenie.
Immediatament baixo corrents: “Eh!, eh!”, i mos amaguem baix dels llits conforme
podem. I, de moment, desapareix, se’n van. Ixc al carrer i... al cap d’un rato, altra volta
un avió, però entonces no ere allò de bombardeig, ere una pava, que díem, que eren de
reconeixement: “Después de la malesa, veniu a vore-ho?”. El motiu de tirar tota eixa
filera (de cases) ere per tancar la retirada de les forces, perquè entonces no estae la
carretera de Vilafranca, sinó que (anae) per dins del poble, (aquella) estae a mitant fer...
I entonces d’allí agarrem i mos n’anem al Mas d’en Serrans, i les bombes queien per
tots els costats. I agarrem tota la família, inclòs el meu tio mossèn Pasqual, que ere
germà de m’abuelo, tots els de casa: nosatros, els de ma tia Matilde, tots els de casa.
Com allí al mas no se podie estar, anem baix de la carretera antiga, a una cantarilla
d’eixes que cruse, però (allí estaven) les forces que se retiraen i anaven a per ells, per la
carretera, agarraven el camí vell i allí estàvem nosatros. Els bombardeos eren tremendos
i tenim la sort de que un camió mos arreplegue a tots i mos porte a Castelló refugiats.
Arcadio Barreda Tena. Benassal,1924. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural
realitzat amb fonts orals.
Van començar a fer un refugi al costat de casa (des de l’antic taller de Juan Antonio que era la casa on jo vivia- fins al carrer Torrentill). L’escola de la Mola era com un
albergue, estava ocupada per refugiats de Don Benito i de Guareña, pobles de la
província de Badajoz. Altres ocupaven cases particulars. Benassal estava ple de
refugiats. Els avions alemanys despegaven d’Alcanyís i, quan arribaven ací, des del
campanar Antonio el Manyà donava l‘alerta tocant les campanes. Els refugiats de Don
Benito i Guareña se tiraven de cap al refugi, però la primera bomba que va caure allí va
taponar l’entrada. Els refugis no estaven acabats del tot. Quan el primer bombardeig
estàvem a casa, ma mare estave fent el pa i ens vam amagar baix de les escales.
Ràpidament ens vam anar al monte, a les casetes de monte, però vam acabar al canyo de
la Magdalena. Allí érem unes 300 persones i només vam estar un dia i mig abans
d’entrar els nacionals. Com era molt dificil eixir a causa de la gent que hi havia, els
xiquets feen les seues necessitats al final del canyo damunt d’un paper, ho embolicaven
i ho passaven de mà en mà fins que ho tiraven fora. Imagina’t com arribava el paperet
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aquell al final del canyo. Un dia un xiquet va eixir del canyo i es va posar a plorar: “Ai
mare, ahí fora hi ha uns homes que no són com els altres”. De seguida vam dir
“Collons, això són moros”. I ràpidament van eixir tots.
Luis Claramonte. Benassal, 1925.
realitzat amb fonts orals.

Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural

Estava a un quarto dormint amb un nebot meu, dormíem els dos al mateix quarto en un
matalàs enterra. Entonces portàvem tots ací un trosset de fusta per posar-te’l quan
tiraren bombes, però no les havíem sentides mai. A la primera bomba, mos vam
despertar i jo el primer que vaig tirar va ser a salvar els cristalls. L’altre no portava
bastonet, i els dos agarrats en un mos al mateix bastonet. I es va acabar el bombardeig.
Jo tenia dotze o tretze anys i ma mare em dóna una botella d’alcohol i em diu “Ves i
dóna-li-la a un o altre. Hi ha que passar per un carrer acabat de bombardejar...”. El
carrer València, fins als primers balcons, teules, cabirons, tot lo de Maria Santíssima,
allí a una casa tres morts, davant d’on està ara l’Ajuntament, un cap per avall. Aquell
com estava mort no el va tocar ningú. Van tirar a treure els ferits. Així que la guerra la
vaig vore bé. Aquell, el vaig mirar, i ningú sabia lo que era, perquè tenia un pam de pols
per damunt, estava tot espanxurrat així cap per avall. I la botella, no sé a qui li la vaig
donar. Van salvar a qui podien, i al que estava mort com aquelles tres germanes, les van
traure. Horacio, un cosí dels Girona, estava baix amb ulleres, i quan el van traure, es va
limpiar les ulleres i se les va posar. No li les van tocar. Después va vindre el
bombardeig del Pati i el de l’església, que també va volar. Entonces només va pillar a
Cèlia la carnissera que tenia la casa allí, sense fer-li mal. El bombardeig fort va ser el
del primer dia, en van tirar una a casa Quiquet, l’altra a la verduleria, i l’altra a casa
Falcó, la tenda. Va matar al fill de Vicenta al carrer l’Hostal, i a l’altre costat de casa
Falcó, al carrer València, tres germanes es van quedar allí baix dels escombros. Una
temporada antes ja van posar al campanar, van fer una barraqueta, i quan sentien
l’aviació... tot això va ser quan a la presa de Teruel. El pare d’Antonio el del Manyà era
l’encarregat del rellotge. El Manyà era un xaval. Empleats estaven de nit i de dia amb
uns prismàtics, quan veen l’aviació tocaven la campana. Aurelio el rellotger era
paredador, i es va posar mal de l’estómac, i al que pateix de l’estómac no li té ningú
llàstima, com no se li coneix... Com no podia treballar a l’obra va aprendre de rellotger,
i era un dels que estava sempre de guàrdia, perquè com no tenia cap faena, ell i fusell
allí. Primer hi havien molts de guàrdia, después un parell. El pare del Manyà era
l’encarregat del rellotge, que era una peça de museu que tenia un contrapès i cada dia
havien de anar a pujar el contrapès. (Anúncia: “Vivíem al carrer de la Font, i dormia a
casa m’abuela Innocència, i em va caure la paret de la xemeneia damunt del meu llit, jo
no em vaig fer res. La gent estava tota assustada, i vam tirar a amagar-mos tots. Vam
eixir tots els del carrer la Font, i mos vam amagar a la Torre esta, que antes passava el
barranc i hi havia un canyo, el que passa per baix de l’església, és un desaigüe. Tots
despulladets, conforme anàvem, mos vam tapar amb llençols i mos vam amagar allí.
“Això són bombes, tiren bombes!”. I mon pare diu: “No res, anem a la Magdalena, i allí
podrem estar”. I al canyo de la Magdalena mos ajuntem tres-centes persones, mos
assentàvem tots a un costadet, i podies tindre pipi o lo que fora, que allí no ixia ningú.
Donya Plàcida estava a punt de tindre a Manolo, i fèem: “Per Donya Plàcida mos
mataran a tots”. I van agarrar dos rames de xop, i ella sentadeta allí fora, amb lo maja
que ere aquella dona, ella estava afora. I de nit ixíem tots si teníem alguna necessitat,
però de dia tots amagadets, tres dies vam estar. Después mos vam amagar a una caseta i
estava Eliseo Vives, la mongeta Rosario, sa tia... A una pallissa que teníem a la
Magdalena vam estar tres o quatre dies més. Después ja van vindre els soldats i van dir:
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“Hala, ya pueden salir. ¡Viva Franco!”. I vam baixar al poble i estaven les cases
assolades”.
José Luis Ferrando. Benassal, 1931. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural
realitzat amb fonts orals.
El dia que van bombardejar ací pujave per este carrer (Carrer Església). Ixia d’escola.
Allí (al Col·legi) anàem tots. A l’anar-se’n les monges van fer una escola allà baix, i els
xiquets no anaven a l’escola perquè les mares tenien por d’enviar-los. Van donar l’ordre
que els enviaren a tots i, quan vinguere l’aviació, mos portarien al refugio. Van fer un
refugio allà baix al Planet, un altre refugio al carrer St. Domingo, al cantó de Juanito, i
davant del quarter de la Guàrdia Civil, allí, contra el muro de les escoles, allí en van fer
un altre. Refugios amb una boca, si tancaven la boca... Mos van enviar tots cap a casa.
Mos vam amagar a casa Machí. La mare patie i marxava corrents. Això va ser el dia de
la Magdalena, el dia que van entrar... (Les bombes van caure) a casa Quiquet. A casa
Quiquet va caure una bomba que va matar el pare de Luis de Quiquet i a una germana
la va malferir i va morir. I después allà on viu Girona en va caure un altra que va matar
a Parança i les tres filles de (José Maria Bocanegra). I una altra al davant del casalici,
això va ser el primer dia. Les tres (filles van morir), sí, Parança i aquelles tres filles. A
casa Falcó en va caure una altra. (Van haver) dos, dos (atacs aeris). Si allò va ser en
diumenge, el dijous van tirar al Pati. Van desfer tot el Pati. Va ser quan va caure la casa
de Plàcida. (Vicenta, la dona de Juan) ella vivie on viu ara la Castanya de Moya. Quan
va caure a ca Falcó ella estave davant, va veure els avions i van anar a ixir ella i el xic...
a veure els avions com passaven i quan va caure la metralla de la bomba, la metralla que
es va escampar, a ella li va pegar a la cama i al xic el va matar. I estaven al balcó ells,...
al migdia va ser... Antes de caure les bombes (els nacionals) van vindre uns quants dies
per ací a veure com estave la cosa, es pensaven que a l’Església hi havie un polvorí. Sí,
perquè pensaven que hi havia un polvorí, més tard el van cremar. Mira, a la mare de
Lucinda la van matar a la Cova Roja. Allí al Manyà (estant) a la cova, estaven assentats.
(La van ferir per) disparos de guerra, sí. Se la van emportar a Saragossa i a Saragossa va
morir.
4.- La vida al front de guerra.
Francesc Arderiu Pujol. Badalona, 1923
[Durant] la guerra, alguns dies [havies d'] anar corrents a amagar-te, perquè venien a
bombardejar... I, uns odis... En el carrer que jo vivia - el carrer de Santa Maria - era un
barri molt d’esquerres, hi van haver cinc o sis afusellats i set o vuit se’n van anar a
França. Era un carrer que vam rebre molt. A la Plaça del Sol teníem un equip que en
dèiem “Sol” i set o vuit, si no recordo malament, van morir al front... joves, joves: el
Garcia, el Moliquer, en Montanyà, el Bares... Sé que d’un equip que érem catorze o
quinze, en vam quedar tres, tots van morir a la guerra. En un sol dia, en van morir tres:
un que es deia Garcia, un de mut i un altre. D’aquests catorze o quinze amics que
jugàvem a la pilota, jo era el més menut i els duia la maleta; anaven amb la maleta cap
aquí, cap allà i els anava a despedir, perquè jo tenia un any o dos menys que ells... Em
pujaven als camions “katiuskes” i saludaven. En van quedar tres o quatre i alguns
d’aquests es van fer comissaris i jo, com que era d’ells, els anava a veure al Velòdrom i
al camp vell del Badalona. Recordo que havien marxat uns, abans que aquests [de
l'equip] i també van morir quasi tots. Aquest jovent van anar a la guerra i tots van morir.
Al pare el van cridar a l’última quinta, però ja no va tenir temps d'entrar-hi. Ell ja tenia
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una cantimplora i una manta i no sé què més, ja ho tenia preparat, però es va acabar la
guerra. Bueno, van entrar, però es va acabar.
Isidoro Fernández Avilés. Santisteban del Puerto (Jaén), 1921
Cuando el golpe de estado fascista se consolida yo no soy reclutado, porque soy menor
de edad, pero marcho voluntario al frente, a la provincia de Castellón. Cuando empieza
la guerra, cuando la sublevación de Franco, entonces todas las milicias y todos nos
fuimos para el frente, cada uno por su lado, hasta que hicimos las trincheras. Al cabo de
varios meses mi brigada se traslada hacia Extremadura, pero yo no fui, me quedé donde
ingresé, en el puesto de carabineros. Desde allí me mandaron a Madrid, otra vez a las
trincheras con la 5ª Brigada de Carabineros. Termino la guerra en el frente de Madrid,
en el mismo Madrid. Sabíamos que iban a hacer la sublevación y se sublevaron en
Madrid, pero los comunistas y otros muchos no quisimos.
Facundo Lagunas Martínez. Vélez Rubio (Almeria), 1916
Jo amb 19 anys ja me’n vaig anar a la guerra. Estava al front d’Aragó amb en Tortajada
i, després, quan es va acabar la guerra el van agafar i al Camp de la Bota el van
afusellar. Ho vaig córrer tot, de veritat. El novembre del 36 me’n vaig anar al front
d’Aragó, a Torralba de Aragón, i allà vaig estar uns quants dies, no sé què feia. Després,
em van enviar a un fortín que hi havia a dalt de la muntanya a fer guàrdia. Venien
camions a buscar munició i els tenien que carregar. Potser [hi vaig estar] un mes o..,
perquè allà els dies passaven i no sabíem quin dia érem. A Torralba de Aragón, un dia
[em diuen]: “Eh! Aquí a plegar, un fusell i a les trinxeres”. Allà mateix hi havia un front
i, llavors, a les trinxeres a fer guàrdies... Molts creuen que la guerra sempre és “pum,
pum, pum, pum!” No... no, fas guàrdia i quan hi ha un combat o així, et prepares. Molts
creuen que tot el dia estàs tirant tiros i no, [has de] vigilar. Els de l’altre cantó també
vigilaven i nosaltres també. A la brigada que jo estava havien passat uns grans combats
abans que jo hi anés.
Llavors, ens van portar a Monzón que és passat Lleida, a Almunia de San Juan, a Vic... i
jo, encara de fuseller. A Almúnia del Cinca i, amb un que es diu Novell - ens vam
escapar de la companyia i volíem anar a casa de vacacions. No sé si encara està viu o
està mort, perquè 90 anys que ell també ha de tenir com jo, són molts anys. La guerra
encara era una mica així... Arribar a Lleida i els avions bombardejant, però un
bombardeig de campionat. A Guernica encara estan fent... En Franco era un
mal... pa... rit; sa mare podia ser molt... però ell... De Lleida sortien uns cotxes que
anaven a Barcelona, però, és clar, aquest autocar com que hi havia el bombardeig no
se’n va anar. Vam estar un parell de dies a Lleida i vam tornar cap a casa, bueno, cap a
la guerra. A Almunia del Cinca em van castigar a escombrar el poble, en Novell i jo,
escombrant el poble; jo era un cas, era jove...
Després, em van passar a Almunia de San Juan, un altre poble més lluny. A Sanitat, ens
van ensenyar a fer de camillers i a agafar malalts. Un dia estava dormint - allà dormíem
en cases - i hi havia un tinent que, cada vegada, venia a l’hora que dormíem. Vam posar
un plat a punt de caure en una porta, això [que] es feia, però no el vam posar per a ell,
sinó per a un altre i “bomba!” [cau] sobre el tinent, tot el plat per sobre!. [Va preguntar:]
“Qui ha estat?. Tu!”. Me les vaig carregar jo i una altra vegada cap a la companyia, una
altra vegada de fuseller. Estant a Almunia de San Juan vaig sentir que faltaven
motoristes, perquè havia passat el primer hivern i els motoristes van plegar tots pel
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fred, i vaig allistar-me per a motorista. Quan m’havien d’enviar a Pueblo de Cinca , em
diuen: “Fecundo, nano, vine que em sembla que passaràs a motorista”. El tinent que hi
havia i que era un bord acabat, era de Barcelona, de les “Relojerías Guillén” - a la ràdio
ho anunciaven cada dos per tres - i aquell Guillén era el tinent que em va dir:
“Motoristes d’estiu, eh?” Ho deia, perquè tots els motoristes que hi havia no volien
passar un altre hivern i jo fent de motorista ho vaig passar molt, molt malament. Molt.
De fred en vaig passar el que vulguis, estava plovent, estava nevant...
D’aquí a Almunia, a Monzón i, al final, ens van portar cap a Terol, als combats de
Terol. Allà, era la guerra de veritat, allà sí. Portava partes cap aquí, cap allà... tant [era]
que nevés, que plogués... aquest Guillén era la pera. Doncs mira, allà ho vaig passar
molt... Ja et dic, de fred el que vulguis. En un poble que hi ha a Julve, vaig veure dos
morts a dins d’un cotxe, morts de fred. Nosaltres aquella nit la vam passar dins
l’església del poble de Julve, fent foc i cremant bancs. Després, a ma filla gran, sempre
li he explicat que al poble on he passat més fred ha estat aquell; a ple estiu, allà, es va
posar a nevar, a ple estiu. Julve [és] un poble que el tinc al cap. A Terol hi havia un
monte que cada vegada que havia de passar aquella muntanya per portar partes - té 1200
metres - o nevava o plovia... No és estrany que pleguessin els motoristes. Després,
bueno, van agafar Teruel i més forces, més alemanys... Perquè els alemanys i els avions
alemanys van ser els que van ajudar a Franco a guanyar la guerra.
Vam perdre Terol i, llavors, [cap] avall, anà tirant més avall. Estàvem en un poble
descansant, perquè la brigada va quedar desfeta de morts i de ferits, i després t’evacuen.
Com que ja s’havia acabat, ells van agafar Terol, llavors calma. Ens van portar a Calles,
Domeño, uns pobles de per allà i quan la brigada va estar arreglada vaig anar a parar a
Extremadura, a Puebla de Alcocer. Aquest poble de Puebla de Alcocer també el tinc al
cap. Jo [feia] de motorista; estàvem a 800 Km de València. Per allà, voltant, també vam
estar a Peño Sordo, a Los Pedroches, a Capilla, a Secapilla... Allà, la brigada i la
companyia, vam tornar a fer un atac per veure si paraven l’ofensiva d’ells que estaven
agafant Catalunya. Aquí hi havia la Contrabandista i la Trapera - dues muntanyes - i ells
es van retirar per aquí i nosaltres vam passar per aquí, a veure si aquells paraven
l'ofensiva de Catalunya; no la van parar. Van tornar a venir... ens van deixar aquí
tancats... ens van ajuntar una altra vegada... però, a dins d’aquesta tancada hi havia tanta
força que van tenir mandra de tornar a tirar amunt i, llavors, vam sortir i vam veure que
la cosa estava... bueno, ja s’havia acabat la guerra. Em van dir: “Nano, l’últim parte. Si
vols fer-lo el fas i si no, no. La guerra s’ha acabat”. Però, per una carretera vénen
soldats d’en Franco i hi havia una muntanya on hi havia molts incontrolats que no van
anar ni a la guerra d’un costat ni a la guerra de l’altre i [calia] avisar a aquests. Al grup
de motoristes que hi havia, ens pregunten: “Algú vol fer-ho?”- [i tothom contesta que
no], doncs, jo tampoc, ja s’ha acabat la guerra i vam agafar les motos. N'hi havia un que
portava un camió, era de Yecla - havia estat a la guerra amb mon germà també, perquè
jo havia estat a la guerra amb mon germà, ell en un lloc i jo en un l’altre – i vam anar
cap a Yecla, a casa d’aquest amic que va dir: “Veniu a casa i quan hagi passat [tot] ja us
en podreu anar”. Vam anar a ca seva i vam estar molt bé a casa d’aquest amic, a Yecla.
Quan ja semblava que havia calmat l’eufòria aquella de “s’ha acabat la guerra!”, els
falangistes de Yecla - perquè se’ns van quedar les motos - van dir: “Us fem un vale, un
salvoconducte, perquè pugueu anar cap a casa vostra”. Aquest salvoconducte se’l van
passar per aquí... i a Chilches i a Grau de Moncòfar, me la vaig jugar. Ens van pujar a
dalt d’un camió i a Sagunto hi havia un control; passem Sagunto i no ens diuen res. I, en
sortir de Sagunto [ens diuen:] “Eh, què feu aquí? Avall!”. Baixem del camió, jo anava
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vestit de motorista i em van deixar amb calçotets, com aquell llum; un m’estirava la
bota, l’altre m’estirava els pantalons, la jaqueta de cuir... jo quan m’estiraven les calces
avall [cridava:] “Ladrones, ladrones!”- i ve un tinent i diu: “En la España de Franco no
hay ladrones”. Em van deixar en calçotets i deia que no hi havia lladres? Jo portava una
motxilla i, en aquella motxilla, hi portava un pichi, uns pantalons amb elàstics... Allà, hi
havia un tancat amb una alambrada i cap a dins, tancat; estava [pleníssim] de gent. Mira
si eren bords que passava un reg d’aigua per allà i ens feien passar set, no ens deixaven
recollir aigua d’aquell reg; eren bords. Una nit es va posar a ploure i [estàvem] amb una
manta, allà, tapats... Jo no vaig estar en un cap camp de concentració, perquè en un
camp de concentració els presos dormen en cabanyes, sota cobert, [en canvi] allà
dormíem sota el cel i si plovia et mullaves i si no també; [hi vaig estar] deu o dotze dies.
Després, vam anar a Grau de Moncòfar i vam estar una mica millor, perquè allí, hi havia
unes barraques de peixaters i de pescadors, i dormíem a les barraques; qui havia pogut
agafar una barraca, però a baix a mar, [perquè] hi havia una alambrada i el mar. Et
podies escapar nedant, però no [ho feies], perquè t’haguessin agafat allà. [Hi vaig estar]
un parell de mesos. Si hi havia algú amb una gorra de plat o vestit com un tinent o un
capità, el feien anar a un altre lloc a declarar i, a mi, si hagués anat de motorista, també
m’haguessin fet passar per aquest lloc a declarar, perquè els coneixia a tots, [però] jo
anava despullat i mig descalç amb unes espardenyes que vaig trobar en unes
escombraries. De gana, la que vulguis. [En aquest] camp de concentració toquen pitos i
ens presentem a l’alambrada: “Voluntario para trabajar” - i jo m’hi apunto; ens vam
apuntar uns quants. D'allà anem al poble de Grau de Moncòfar i ens diuen: “Limpiad
este camino”, la carretera. Acabada la neteja que vam fer no ens van dir res... i, allà, hi
havia tarongers, hi havia faves i vam omplir sacs; em presento on eren els amics, un
altre i jo, i ens vam atipar... perquè de menjar ens donaven un xusco [molt petit] per a
cinc persones i una sardineta [molt petiteta] per tot el dia. L’endemà, van tocar el pito i
tota la gent s’hi abocà, però van dir: “Los mismos de ayer!” - i vam estar uns quants
dies així, anant a netejar el poble i a carregar de menjar. Ens deixaven agafar taronges i
faves. I, aquí vam acabar la guerra.
Llavors, vam escriure – [per mitjà de] la Creu Roja - al meu germà, perquè fes manera
de trobar avals per sortir del camp de concentració. L’amo de la fàbrica on treballava el
meu germà gran li va firmar l’aval i en Santiago Chil [també]. Al cap d’un temps, va
venir el meu germà amb els avals i al carrer. Amb la família ens escrivíem, però una
carta trigava el que vulguis, tot i que era per la Creu Roja. I, segons el que posaves a la
carta no arribava. Quan va venir mon germà amb els avals s’havia acabat. Llavors, cada
diumenge al carrer de Mar - on hi ha la Selecta de dones [La Dama] -,[perquè] allà hi
havia la Guàrdia Civil i cada diumenge s'havien de presentar els que, segons ells, érem
dolents, “los rojos”.
En el bàndol republicà vaig conèixer un italià que no passava per aquesta porta i em
vaig fer la mar d’amic, era un tio alt. Al final, se’n va anar, perquè van fer un pacte que
els voluntaris alemanys i els voluntaris de l’altre cantó se n’havien d’anar al seu poble.
Els voluntaris espanyols del cantó de l’esquerra se’n van anar i als russos i als
francesos, els feien fora i se’n van anar. En el cantó del Franco, aquells no van marxar.
La guerra va estallar, perquè en Franco era un bord i un malparit. Si es guanyen les
eleccions ben guanyades, aquell, per què no s’hi conforma? I, no s’hi va conformar. I,
va fer pactes amb els alemanys i amb els moros... hi havia ple de moros. Jo vaig estar
veient un combat i cridaven molt els moros quan atacaven. Van fer una gran matança de
550

moros; quan els tenien a la vora... “fuego!” i si no tocaven el moro, tocaven el cavall.
Els estaven esperant, els moros aquells venien cridant com bojos i quan van donar
l’ordre, quan ja els tenien a sobre... van fer una matança de moros... En Franco això ho
feia bé... els moros que els matin... no eren espanyols; en els atacs aquests o eren
alemanys o eren moros.
Quan anava cap a Extremadura vam anar a l’Aldea del Rey, un poblet... i era la
República i encara aquell poblet era Aldea del Rey. En Vera va demanar permís i em va
dir: “Nano, porta’m a casa meva” - perquè era molt trist que no anés a casa seva,
passant a la vora. I, jo, amb la moto, a Aldea del Rey. El porto i passo la nit allà a casa
d’aquest noi. Aquest noi era tinent i una vegada va entrar una bomba a la paridera que
estàvem i ell va desaparèixer del mapa, la bomba el va tocar de ple a ple. Era un bon
nano en Vera. Ja estava la guerra a punt d’acabar-se, anava amb la moto i veig venir dos
avions... Fecundo... moto a terra... i hi havia una paridera. Una paridera era una barraca
feta de totxo on hi fan cria de bens i per això se’n diuen parideres; l’hivern el passen
allà. Jo hi estava amagat. [Els aviadors] eren tontos acabats, passaven tots dos i feien el
mateix, feien la volta... i quan es van cansar, se’n van anar. [Aleshores dic:] “Què hi ha
aquí?” I, hi havia una mà de bitllets d’en Franco. Es veu que era un lloc on pagaven els
soldats d’en Franco i ho van abandonar. [D'aquella] mà de bitllets, després, he pensat
que hagués pogut agafar els diners, amagar-los i amb el temps anar-los a buscar, [però]
vaig omplir la cartera en què duia els partes plena de bitllets i quan arribo al mando
explico que he trobat bitllets d’en Franco. No sé què en van fer, però en vaig trobar un
bon feix a la paridera aquesta. Si fos ara, bueno, ara potser hagués fet el mateix... sí,
hagués fet el mateix. Un o altre del mando, segur que se’ls va posar a l’esquerra, segur.
La guerra la teníem perduda el primer dia. Jo m’ho pensava, perquè al meu germà
Manel sempre li deia: “Estem lluitant per res, perquè en Franco, si no n’hi ha prou amb
vint avions en portarà cinquanta i si no cent". I, va portar moros i alemanys. Alemanya
no es posa a la guerra, però, després, va demostrar [la seva potència], perquè va agafar
França amb dos minuts i va agafar Polònia... Els alemanys són caparruts. [Si no hagués
passat això] haurien guanyat els republicans, perquè feien una cosa que sentien. No és
igual fer una cosa que no sents a fer una cosa que sents.
Jesús Ramos Colina. Badalona, 1929
Mi hermano fue voluntario y estuvo y participó en la batalla del Ebro. Fue bien en el
sentido de que no sufrió heridas graves, algunas leves sí y estuvo en primera línea. La
impresión que tuvo él es que, a pesar de todo, valió la pena luchar. Él fue allí a combatir
contra el fascismo y yo no sé si mató a alguno o no, pero sé que estuvo en primera línea
y pertenecía a lo que se llamaba “Batallón de destrucciones”, que eran de los primeros
que cuando había un ataque tenían que ir a cortar las alambradas y todo eso... A pesar de
todo, se salvó y no le pasó nada. En la retirada hacia Francia se encontraron cercados en
dos ocasiones, porque tenían un capitán muy decidido. Me acuerdo que, ya hace años,
cuando le preguntaba: “¿Qué impresión has sacado de tus experiencias?” Él decía que lo
pasó mucho peor en Francia, en los campos de concentración, que no en la guerra; o
sea, que la guerra como tal, a pesar del peligro y de la crueldad, para él fue menos mala
que no los campos de concentración. Pero era también, porque tenía la facultad de poder
luchar y allí no; allí era a la pasiva, a aguantar.
[Para] la gente de hoy en día esto es difícil de entender, pero antes había en aquellas
generaciones un idealismo muy fuerte y la lucha contra el fascismo se tomó en serio. La
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derrota no se pudo parar. Mi padre no lo pudo soportar. Y, encima, tuvo que aguantar
que mis hermanos estuvieran en campos de concentración. Para acabar de arreglar la
cosa, en el 40 hubo la invasión alemana y entonces no sabíamos nada de mis hermanos
y esto fue lo que acabó de matar a mi padre. Se fue sin saber qué había sido de ellos.
Aquellos años, a pesar de todo lo sucedido, fue una experiencia positiva, porque fue una
situación en que un pueblo se vio inmerso en una idea, en una lucha. Y, en comparación
con la vida de ahora, aquello tenía más intensidad. Era una vida intensa y no había
tiempo para aburrirse; era una vida llena de acontecimientos, malos o buenos. A pesar
de todo mereció la pena ser vivida. Este es el resumen que saco de esta situación. Creo
en una III República como posibilidad, pero un poco largo lo veo. La gente de hoy, en
general, es diferente. No es una cuestión de que esté en el centro de la atención, la gente
está por otras cosas. No lo critico, en el sentido que hay cosas más absorbentes como la
vivienda, el trabajo... estoy de acuerdo, pero falta algo, falta algo que entonces sí que
había. Aquello se ha perdido y por eso mereció la pena vivir en aquella época, porque
hubo un idealismo que hoy no existe.
Núria Valls Martí. Barcelona, 1936
Quan el 1936 va esclatar la guerra va marxar voluntari amb el front republicà. Quan va
arribar al front va comprovar que totes les il·lusions i tots els ideals, confrontaven amb
una realitat caòtica, [perquè] les diferents forces d’esquerres no s’acabaven de posar
d’acord en la forma de fer la guerra. Els mateixos republicans, quan reclutaven els
soldats voluntaris per anar al front, si algú s'ho repensava pel camí, l’afusellaven al
mateix moment. En veure que tot estava tan mal organitzat i que la seva imatge del front
no tenia res a veure amb la realitat, va trencar les seves ulleres expressament. El meu
pare era molt miop i el van retornar cap a casa, encara que, de seguida, el van tornar a
cridar a files. A l’any 1937, la seva primera missió va ser portar una metralladora; mai
en va voler parlar sobre les persones que havia mort, si és que les havia mort realment.
Més endavant, a l’estació de Sant Andreu, va fer guàrdia en diferents ocasions per tal
que no s'emportessin l’armament i els queviures que venien en forma d’ajut humanitari
de Rússia. Després, va estar a Montjuïc fent guàrdies i vigilant els presoners de guerra.
En aquells dies, la seva dona - la meva mare - estava de part. Jo estava a punt de néixer.
Sense pensar-s'ho dues vegades, va baixar de Montjuïc per poder assistir al meu part.
Quan el 1939 van entrar les tropes de Franco el van fer presoner i la intenció era portarlo a València, [però] en passar per Concepció Arenal, vora de casa seva, va fugir. La
meva mare explica que quan va arribar a casa estava molt dèbil, portava dies sense
menjar i estava ple de polls.

5.- L’entrada de les tropes franquistes
Francesc Arderiu Pujol. Badalona, 1923
Dos o tres dies abans d’entrar ells [els nacionals], vaig anar a Casa la Vila - tenia setze o
disset anys - i veig tota aquella manada de gent, ferits, cotxes, motos, carros... tots cap a
la frontera. Veia que tothom marxava, coixos, ferits, cotxes plens... i allò em va fer
recordar tot el que passava. Quan van entrar les tropes van fer pitjor que els que hi havia
abans. Va haver-hi casos que, sense culpa, se la van carregar i altres que primer es van
posar el vestit de falange i anaven de guàrdia a El Loradán; al cap d’un mes els vaig
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veure a El Loradán i al cap de cinc setmanes estaven afusellats i deien “òndia, aquell ja
no hi és!”. Durant la guerra, El Loradán va ser un cine i, a la postguerra, va ser la presó.
O sigui, que a la postguerra vaig veure uns fets ... de gent bona poca.
Andres Bayón Blanco. Navatejera (León), 1933
Montserrat Carreras, Emili Ferrando i Joan Villarroya. La immigració a Badalona
durant el segle XX
Cataluña aguantó mucho el envite y el 26 de enero del 39 entraron en Barcelona. Lo
recuerdo, porque yo estaba en el hospital del Espíritu Santo donde estaba mi madre y
desde allí veíamos cómo los tanques, camiones y soldados entraban cantando. Los
oíamos desde arriba y veíamos como pasaban los militares. Aquel día lo recuerdo
perfectamente. Mucha gente mayor me pregunta que cómo me puedo acordar si tan solo
tenía seis años. Mi hermano no lo recuerda y es dos años mayor que yo.
Manuel Carneado Solares, Barcelona, 1926.
Vaig passar tota la guerra a Barcelona i, a pesar dels bombardejos, no vaig faltar ni un
sol dia a classe. Quan l’exèrcit franquista va conquerir Barcelona, jo tenia 13 anys. Vaig
veure una companyia de carrabiners que pujava ben formada cap el castell de Montjuïc,
i al [cap de] 10 minuts baixava a la desbandada. Amb un amic meu que ajudava en la
cantina del castell, vam pujar fins on era ell per agafar menjar i, aleshores, vam veure
les tropes que ens envaïen. Vam baixar a tota velocitat i amb la mitja hora,
aproximadament, ja baixaven les tropes de Franco; ens van dir que totes les tropes eren
espanyoles, però quan vam anar a la Plaça Catalunya ens vam trobar amb moros,
italians... que també eren aliats de Franco. Personalment, jo l'entrada de Franco la vaig
rebre molt malament. Un dia, en una desfilada, em van obligar a desfilar per fer volum,
però en la primera ocasió que vaig tenir em vaig escapar. Em van agafar una altra
vegada i em van portar a la Falange - al Passeig de Gràcia - per fer guàrdia a José
Antonio Primo de Rivera, vigilant una espècie de capella buida; a la nit em van deixar
tornar a casa. En aquell temps, si ens escoltaven parlar en català pel carrer ens podien
donar alguna que altra bufetada. L'octubre de 1940, per davant de casa meva van passar
els assassins del President Companys - d’anada i de tornada - el dia que el fan afusellar.
Després, van haver d'aguantar quaranta anys de repressió com tots sabem.
Duran i Amorós, Domènec. Badalona, 1929
Recordo de quan la retirada dels soldats de la República que anaven cap a França i
baixaven per la Riera de Sant Joan, a mils... a mils dia i nit... dia i nit, i molts d’ells
deixaven les armes, les escopetes, les pistoles... Jo era petit i els xavals que eren de la
meva edat fèiem un foc i tiràvem les bales allà, no sabíem el que fèiem. Feien pam,
pam, pam... i dèiem: “Mira què maco!” Saltaven, les bales sortien... Vaig agafar una
escopeta, una vegada, i la vaig donar. Era la retirada i per allà, pel cine Zorrilla, la gent
baixava cap a França, cap a l’exili.
Carmen Garrigós. Badalona, 1921
A Emili Ferrando. La dona a Badalona, cent anys de protagonisme invisible.
Cuando entraron en Badalona me acuerdo que estábamos en la cama, era temprano y
vino una chica de al lado y dijo: "¡Han entrado los nacionales!". Mi padre, a mi hermana
la pequeña le puso Libertad - a la María - y, luego, a mi hermano - el que se murió antes
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que el Patricio – Florián. No estaban bautizados, tres hermanos teníamos que no estaban
bautizados. Y, dice esta nena: "¿Cómo le llamaremos, porque Libertad... entrando los
nacionales? Le llamaremos María" y le llamamos María. Se bautizaron los tres.
Mª Teresa Giné Orengo. Barcelona, 1938
A Emili Ferrando. La dona a Badalona, cent anys de protagonisme invisible
Vivíem a Badalona al carrer de Sant Isidre. Jo vaig néixer a l'Olímpia que era un circ
que hi havia a Barcelona, estava a la Ronda de Sant Pau i era un edifici emblemàtic. Els
meus pares havien llogat un pis a dalt de tot i, a baix, hi havia el circ Olímpia. El dia
que jo vaig néixer va ser el dia que van bombardejar l'Olímpia i va quedar bastant
malament. Com que aquella part de la Ronda de Sant Pau era molt bombardejada, la
família del meu pare - perquè amb la meva mare estaven malament, però la néta era la
néta - tenien molta amistat amb la Torre de Castanyer, amb la marquesa de Castanyer, al
costat de la Bonanova. És com una espècie de casal-palau que encara existeix, ara és
dels Güell, però abans era de la marquesa de Castanyer. La marquesa no estava a
Barcelona perquè, encara que allà no bombardejaven, ella va marxar. Hi havia com una
espècie d'amics, de masovers, que eren cosins dels meus avis i, llavors, a la meva mare i
a mi ens van portar allà, perquè no ens passés res. Tenia tres mesos o poc més i potser
era desembre o gener del 39. Mentre estàvem allà dalt hi havia el jardiner de la finca i
un altre senyor gran que parlava castellà; li deien Toni. Com que no feien res ni la meva
mare ni ell, es van fer molt amics. Però, a l'Antonio li agradava molt tenir la nena petita,
li deia: "Ahora déjeme ver la nena, tráigame la nena...". Total que es van fer molt amics
i el motiu era jo. De cop i volta, sense saber el perquè ni dir-li adéu, l'Antonio va
desaparèixer. La meva mare m'havia parlat molt [molt d'ell i em deia:] "M'agradaria
saber què ha passat amb el senyor Antonio”, però tot era com un misteri. Fins que fa
quatre o cinc anys va sortir la vida de l'Antonio Machado i la meva mare,
emocionadíssima, va sentir un dia a la ràdio que el senyor Antonio Machado, quan va
venir a Barcelona, va estar a la Torre Castanyer i al febrer, quan va desaparèixer, se'n
va anar i en quatre dies es va morir. I, la mare em deia: "En Machado et va portar al
coll...". La meva mare [va quedar] al·lucinada, perquè de cop i volta... em diu: "Nena,
mira si hi ha alguna poesia d'aquella època de la seva vida, perquè si parla d'una nena,
eres tu". És una anècdota divertida.
Teresa Pascual. Benassal, 1912. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals.
Jo estava al carrer quan van entrar els nacionals, no hi havie ningú perquè se'n van anar
tots. I ma mare, pobra dona, “on aneu?”. “A cap lloc”. “I si tiren una bomba?”. “Que la
tiren”. Oi, feia, “que valenta eres, que valenta”. I sin embargo la meua germana estave
allí dins. Jo no, ”que la tiren, collons!”. I estàvem al carrer, quan van entrar els
nacionals. Van entrar pel Loreto cantant el Cara al Sol. Com sabien que pel carrer
principal no es podia passar a causa de les bombes, tots es van tirar per ací damunt,
tanques, camions, tot per ací damunt. Per allà (pel carrer principal), no va anar ningú, no
podien anar. Sí, casa Quiquet i tot allò tot estava en terra, no es podia passar. Mira!
Quan van entrar els nacionals, ma mare tenie al corral gallines, no sé si tres, quatre, cinc
o no sé quantes. I eren, no soles els nacionals, els altres iguals, tots uns lladres. I ma
mare tenia baix de l'escala una bodegueta, justet on ara tenim això de llavar, la
llavadora, això era una bodega que anava baix l'escala. Jo, com aleshores la gent se'n
van anar tots de temor, nosatros no mos en vam anar perquè mira, si topete no sabíem
amb qui ens havíem d'anar, no es va quedar quasi ningú. Nosatros i poc més. I ma mare
554

die "Teresa, anem allí dalt a això del metge". "Vage vostè, jo de casa no me menejaré.
Au!, si tiren una bomba que la tiren". Ma mare deie: "és que eres valenta de veres". "Sí
senyor!, pos és que no me n'aniré i no me n'aniré". Així és que quan van entrar els
nacionals, que van entrar pel Loreto, nosatros estàvem al carrer. Jo al coronel aquell, al
manador, com ere jove, als jovens els escoltem tots. Devie tindre més de 20 però poc
més. Jove. Jo li vaig dir: "mire, aquí hacemos más cara de guerra nosotros que ustedes".
I ell se'n reia i avant. Jo li vaig dir: "escuche, decían que habían muchos moros, yo no
he visto a nadie". I m'agarre de la mà i me va dir "venga, venga, venga". I allí al Mas de
Vicento, hi havia una renglera amb unes bragues blanques que portaven. Tu no els has
vist mai als moros? Ho portaven, uns portaven uns pantalons que eren així blancs, no els
van deixar entrar, pel poble no els van deixar entrar. El bando el van ficar a casa Elvira
i, com tot estava tancat i nosatros teníem obert, ací ens van ficar el telèfon. Ja ens l'han
encarregat i com no podies dir res!! Ma mare tenia allí, que hi havie una bodega i tenie
una garrafa d'oli i vaig vore uns xorrits d'oli. I dic, "ai collons!, ací ja mos han fotut
oli!". I vaig dir, "mare, tira la garrafa per amunt, per a casa, que ja han agarrat oli". "Tú
calla", "Sí, sí, sí. I les gallines que té al corral, fique-les dalt a l'eixida, que també les
fotran". "Calla!". "Sí, sí". I quan les llevàvem, aquells soldats van dir: “¿que tienen
miedo de que las cojan los moros?”. "Los moros… o ustedes!!" Ma mare die, “Teresa,
tu no digues ixes coses que te fotran”. "Que me fotran? Ja ho crec!. El que és veritat es
pot dir ací i a tots els llocs". Era guerra, fill, era guerra (…) L'abuelo José, el pare de ton
pare, estave a eixe bancal d'allí fora que ara és d'eixe de la farmàcia. Eixe bancal el
treballava t’abuelo. Què poc senderi, ell i la burra, burro o lo que fore allí al bancal
treballant i amb aquell estruendo que hi havia, mira que estruendo quan metrallaven a
Vilafranca, veritat que està lluny?, estos cristals feen “tttttrrrrrrr!!!!”, ho senties bé de
tot. Xa! I aquell home, collons, si haguera estat a casa no li l'hagueren agarrat. Ningú li
haguera agarrat el burro si hagués estat a casa. Pos quan van passar les forces l’hi van
fotre, clar!, per això l'abuela Francisqueta feia: “ai Consuelo, a mi m'han furtat açò".
"Mira, a mi el burro. I a callar!”, feia. Ui, quantes coses que hem conegut! Jo i una tia
meua i una altra dona ajudàvem a alguns alemanys que estaven al bancal, es van ficar
allí. Después a l'altre bancal tenien dos tendes de campanya. Allí a on hi havie un
camió, hi havia un home, un xic, que guisava allí, però no els entenies res, què els
havies d'entendre!. Però nosaltres els ajudàvem i ens pagaven. Allí (al Loreto en va
morir un) hi havia una creu i baix el nom, no me'n recordo el nom. Mira, vaig vore que
eixos homes, eixos alemanys, corrien cap ací i cap allà i van preparar amb una manta
una camilla. “A esta gent els ha passat una cosa”, i al cap d'un rato va vindre una
ambulància i van agarrar a eixe xic que se va morir. Volia disparar un projectil o no sé
què i el va matar, mira. Jo li ho vaig preguntar a eixe de l’ambulància: "Escolte, que a
esta gent els ha passat alguna cosa? Porten molt de moviment". M'ho va dir i se'l van
emportar. I después va vindre una patrulla gran de soldats alemanys i manadors a beneir
eixa creu. Com si ara ho vegera, que el manador era el que deia “soldats!” que ere
l’única cosa que entenies, però bueno parlaven. I d'aquells de la patrulla, si topete, hi
havia més de 30, no sé quants però molts i quan aquell manador no sé què va dir, van
fer tots una salva, que dien. Bonic, així de gent estava tot. Hem vist moltes coses i
t’abuelo José se feia loco: ”¡fuera!, ¡fuera de ese bancal, fuera!”. Pobre home el va
treballar i se va deixar allí allò. Però, collons, la culpa seua. "Que no senties la
metrallamenta i senties això, pos no treballes, estigues a casa". Pos ho va treballar tot.
“Aquí me he dejado las costillas i ahora ustedes…” Pobre home, mira que hi va valdre
la pena, ja. Van ficar cotxes i tot. Se van posar a on els va parèixer bé i avant. Allí
estaven tots arreglats, allí guisaven, i ho portaven als llocs. Nosatros els ajudàvem a
pelar les pataques, a pelar el que et demanaven (…) Mira, ací baix mos van posar el
telèfon perquè com no hi havia ningú, al poble se'n van anar tots, i una dona d'allí, que
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ere la mare d'un capellà que també el van matar, pobre, no se'n va poder anar i estava
allí. I el manador, quan van entrar els nacionals, que van entrar pel Loreto, se va posar
allí. Com tot estave tancat, i nosatros ho teníem obert perquè no ens van anar a cap
lloc... Jo estava, quan van entrar els nacionals, jo estava al carrer. I encara me'n recordo
que allà al pany de la Pequina hi havia un lletrer que deie “calle de Manuel Azaña”, que
ere el que manava aleshores. Aquells xics eren tontos de collons, però no compreneu
que ere un lletrer? I ací ens van ficar el telèfon. Mos la van pegar ben gorda, perquè,
saps què va passar? Que igual ells, com els de l'altre cantó, de lladres eren terribles. Jo
els ho deia, i ma mare me dia “Teresa, per l'amor de Déu, no els ho digues”. Sí que els
ho deia. “Cha, ¿no les da vergüenza a ustedes?. Y tantas medallas y tantas cosas y ser
tan ladrones! ¿Eso está bien?”. No dien res, se'n reien i avant.
Arcadio Barreda Tena. Benassal, 1924. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural
realitzat amb fonts orals
Quan van entrar els nacionals al poble, perquè no entraren a les cases i foren molestats
els veïns, mos van dir que posàrem un paperet a la porta dient: “Habitada por sus
dueños. ¡Viva Franco! ¡Arriba España!”. A la fàbrica d’adobar pells van entrar tant els
rojos com els nacionals i allí es van deixar projectils, bombes de mà (que semblaven
pots de tomaca), granades, etc. Jo vaig manipular una d’elles per vore què era i no me
va estallar a les mans de miracle. Els alemanys que feien tasques de recuperació de
material de guerra les van recollir. Una de les bombes de mà deixades al Loreto li va
explotar a un soldat alemany i el va matar. Quan van entrar al poble, els nacionals es
van quedar dos o tres dies hasta que va ser conquistada la muntanya de Sant Cristòfol.
Els nacionals que morien els enterraven al cemintiri del poble, als moros els enterraven
a les cunetes de la carretera i amb els rojos feen una foguera i els cremaven tots junts.
Com encara portaven les cartutxeres damunt, quan cremaven, explotaven les bales que
portaven. Uns dels avions va ser abatut pels republicans i va caure a la muntanya de dalt
de Foies. Nosatros, els sagals, vam anar i vam agarrar trossos de la cinta de les
ametralladores i amb ells ens fèem pulseres amb bales. També vam agarrar un fusell i
después disparàvem contra el sostre. També vam trobar una caixa de bombes de la
pinya, dels rojos, que se la van deixar allí a la fàbrica d’adobar juntament amb altre
material de guerra. Vam anar a prop del Mas de Tenesa, portàvem quatre o cinc
granades penjades al cinturó, els llevàvem el seguro i les tiràvem a un bancal a vore
quin efecte feen sobre el panís que hi havia sembrat. Teníem mot poc coneixement. Un
dia vaig tirar una bomba de mà d’eixes al pou i no va explotar, allí es va quedar. També
agarràem projectils més grans i buidàvem la pólvora i amb ella féem lletres o dibuixos i
después li donàvem foc. Una vegada a Arturo de Capat i altres amics els va explotar als
peus una d’elles i va omplir Arturo de metralla.

6.- Exili i repressió.
Joan Abril Fornaguera. Badalona, 1907
A Joan Abril Fornaguera. “Temps era temps. Fa cinquanta anys”. Dins Revista de
Badalona
A la penúltima setmana de gener del 1939, començà l'èxode en tota la seva tràgica
desolació; un espectacle catastròfic de brutícia i de misèria. Els badalonins que van
presenciar la trista processó, l'humà desconsol de l'èxode, conserven una dolorida
impressió de tanta confusió i descomposició. Això m'ho van explicar - jo no hi era - i ara
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us ho conto. Els veïns esguardaven des del portal de casa seva, amb angúnia i tristesa,
[i veien] passar la riuada de colles i més colles que caminaven silencioses poc a poc,
d'esma. Mostraven el seu determini d'anar-se'n i fugir de 1'enemic que anava avançant.
La carretera era un formiguer; circulaven carros curulls de mobles, de gàbies plenes
d'aviram assedegada i famolenca, de matalassos, d'estris de cuina i d'eines de treball.
Altres fugitius, muntats en automòbils, camions i, fins i tot, damunt d’animals.
Desfilaven homes, dones, vells i criatures, a peu, que traginaven els trastets en carretons, en cotxets de criatura, en motos i bicicletes. També duien penjats a 1'esquena
farcells de roba, capses, sacs i coixineres que feien de sac. Aquella multitud s'esforçava a
caminar sabent que fugia, però sense saber on anava...
Els badalonins veien, entre el naufragi, soldats amb el pànic gravat a la cara i traginant
el fusell amb l’aire d’anar a la desbandada... Els camions de l'exèrcit republicà i els
automòbils particulars travessaven la frontera a pas de cargol. Els gendarmes desarmaven tirànicament els soldats vençuts i feien grans apilonaments d'armes. Els guàrdies
mòbils tractaven amb vociferacions desmesurades i esperitades els desgraciats fugitius que
entraven a França. Des de Le Perthus fins a Le Boulou, la carretera estava controlada
per soldats plantats com estaquirots. A poca distància de Sant Genís de Les Fonts, els
escamots de gendarmes obligaven amb crits autoritaris a abandonar el vehicles en un
planell. Aquí va quedar abandonat el camió número 49, que era el que jo conduïa.
Els fugitius caminàvem com si fóssim presoners; anàvem conduïts per soldats francesos
comandats per oficials despòtics i encarcarats, asseguts dins dels sidecars que repartien
fuetades a tort i a dret. Els soldats vociferaven com energúmens: "alez, alez...." i donaven
furioses empentes i puntades de peu. Els fugitius, mentre travessàvem els carrers de Palau
del Vidre, formàvem una processó trista.
Tres companys i jo, vàrem entrar al camp de concentració de Saint Cyprien, tancat
amb el filferro espinós. A cada cinquanta metres i tocant a les tanques, hi havia [un] sot
quadrat i, a dins, un soldat senegalès amb una metralladora encarada cap a la grandiosa
massa humana allà concentrada. La porta del camp era controlada per [uns] escamots de
senegalesos alts, negres com el carbó, de llavis gruixuts, front aixafat, pòmuls sortits i ulls
vius i esperitats. Aquell camp de concentració dantesc era convertit en un infern de
misèria on imperaven la fam i la desesperació. Tot el recinte, fins al mar, quedava atapeït
d’una exorbitant generació; no hi cabia un home més. Les dones i les criatures estaven
concentrades un altre camp més hospitalari.
Francesc Casamajó Patris. Barcelona, 1914 - Badalona, 2002
A Francesc Casamajó. La pau i treva, fou obra de tots: la revolució i guerra a
Badalona 1936-1939
L’enfonsament de l’exèrcit era qüestió d’hores i ja s’endevinava el desenllaç a
Badalona. Badalona veuria les imatges de la desbandada, primer cap a la frontera
gironina per la Nacional II o pels viaranys i caminets. El gener del 1939, els badalonins
sentirien ja els signes i els senyals de l’èxode; els uns per compromisos i protagonismes,
els altres per por a les represàlies, i els demés seguint els embats de la guerra. S’anava
abandonant la ciutat i el desordre creixia arreu… Les tanquetes italianes ja estalonaven
les forces de l’exèrcit popular i no els donaven repòs. Quan en Francesc, des de
Folgueroles, escoltava l’alliberació de Barcelona el 26 de gener de 1939, Badalona es
trobava abandonada i, oficialment, els seus líders i dirigents republicans i
revolucionaris, si no ho havien fet abans, completaven l’èxode en la clandestinitat, ja en
els dies 23 i 24, en la riada d’homes fugitius i esporuguits, fracassats, alguns, i
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avergonyits de no haver-ne sabut més…
Badalona es tancà dins de les cases, donant l’aspecte d’aquella soledat que en Francesc
ens recordava de la Lleida abandonada. L’exili era l’objectiu de molts homes i
d’aquelles caravanes de l’èxode que temien les represàlies dels nacionals a Catalunya.
Temien també la repressió i la incertesa d’aquella pregunta: "Com és i per què serà tan
dura la revenja? El millor és escapolir-se i, després, ja veurem!..." Els actes de
vandalisme, d’expropiacions, d'espolis i una polèmica justícia popular fanatitzada,
també havien estat molt durs. Els nacionals volien depurar tota la ciutadania de
Badalona i res podien témer els qui no se sentissin vinculats a cap dels fets i
d’execucions dels qui reposen en la terra dels cementiris de Catalunya que s’havien
produït.
Quan clarejava aquell dia 27 de gener del 1939, després d’haver-se ocupat Barcelona el
dia abans i sabudes les desercions i els pocs senyals de resistència a la ciutat, hi havia
una esperança de pau. Badalona havia emmudit i les portes eren tancades, però encara hi
restaven alguns ciutadans que, a trenc de l’alba, sense dormir, pressentint l’arribada de
les forces nacionals, s’encaminaren cap a la carretera de Barcelona a Mataró a rebre les
primeres tanquetes que ja entraven a la ciutat. D’entre altres, Miquel Xicart Potrony,
Jaime Bonet Palou, Miquel Sotero i Josep Alsina Baixeres, com a coneguts
tradicionalistes i Miquel Xicola i altres pocs falangistes, feien acte de presència en
representació de la població de Badalona i s’oferien a l’exèrcit nacional per redreçar la
vida de la ciutat. Per l’auditoria de guerra de l’exèrcit de l’ocupació s’aixecava la
primera Acta de la Constitució Provisional de la Comissió Gestora de Badalona, signada
també pel badaloní senyor Antoni Planas Viscarri com a secretari, segons fotocòpia de
l’original: la vida quotidiana des dels bàndols civils i militars, i com a mesura política
preliminar - a part de les tribulacions de la Comissió Gestora - els comandaments
militars es feien càrrec de l’ordre públic i Falange es constituïa per canalitzar la Guàrdia
Civil i les auditories de guerra, i per iniciar la depuració dels possibles enemics interns
que quedessin a la ciutat, ocults o circulant.. Començava, doncs, la depuració en tots els
aspectes polítics i socials, amb la intenció de fer passar tothom pel sedàs. S’establia el
Servei d’Informació, majoritàriament falangista i tradicionalista, i comptaren amb una
sèrie de col·laboradors voluntaris en la tasca de la informació i seguiment de les
detencions i del guiatge de la Guàrdia Civil per atemorir, pressionar i captar detalls i
informacions aclaridores, sobre fets i persones que es trobessin entre la població, amb
referències de protagonisme des dels fets del juliol del 1936. Començaven les primeres
llistes de “Personas destacadas por su significación izquierdista durante la
denominación roja” com la que [fa referència] al 31 de març de 1939, la qual
complementem amb els apunts que hem pogut recollir de les sentències o execucions
posteriors, o constància de la seva vida o mort en l’exili.
Duran i Amorós, Domènec. Badalona, 1929.
El meu pare no va marxar, perquè va dir que no tenia les mans brutes i que ell no havia
de marxar. Als exiliats espanyols no els van acollir gens els francesos i els van trair
molt. I, els anglesos van tenir molta culpa del que va passar a la guerra d’aquí, [perquè]
van deixar passar armament aquí; ja ho veien això els americans i els anglesos... Al meu
pare, [com que] era concejal de l’Ajuntament de Badalona, el van denunciar, el van
agafar i el van tancar al darrera de l’Hospital, on abans hi havia la presó. No sé si hi és
ara. I, recordo d’anar-lo a veure allà; ja havia acabat la guerra.
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Hi havia un tal Puntí - puc dir-ho - que era falangista i que fotia llenya amb els tiros i
les corretges als presoners. Al meu pare, el van agafar i el van portar a la Model, i la
meva mare i una amiga d’ella anaven allà a portar-li menjar, roba i tot això. El meu pare
a la roba hi escrivia, perquè, a vegades, li donàvem menjar i entremig del pa hi
[ficàvem] avellanes trencades i [a dins] hi posàvem un paper de fumar escrit (a veure
què podíem fer, com es trobava...) i tot amagat dintre. El pare, a la roba bruta, hi
escrivia amb llapis; quan donava la roba per rentar a la seva dona escrivia [en els colls
de les camises] qui l’havia denunciat, sabia qui l’havia denunciat. En els colls de la
camisa escrivia: “Tinc pena de mort, pena de mort”. El van jutjar i la mare no ho sabia.
Nosaltres, a casa, érem quatre germans i el que va denunciar el meu pare, un dia que ma
mare estava a plaça, va dir: “Encara hi ha quatre colls per tallar”. Per això nosaltres hem
estat sempre tan reprimits i no hem estat mai en política, perquè la mare deia: “Cuidado,
cuidado no us moveu, perquè a la que aixeques el cap...”. Sobre aquell període
republicà, hi puc pensar ara.
[En l’entrevista amb Domènec Duran intervé] Ma Rosa Martínez. Badalona, 1933
El dia que el van matar, van anar, allà, al Camp de la Bota i ell va escriure-li a la vora
dels calçotets: “Avui em mataran, em mataran”. Aquesta roba ens la van donar. La seva
mare havia anat a comprar amb els pocs cèntims que tenia pels quatre fills i diu que,
mentre estava comprant, també va tenir un pressentiment i va dir: “No compro res per
portar-li a ell, perquè ho necessiten més els meus fills”. I, va anar a una veïna i li va dir:
“Mira, tinc aquest pressentiment”. Llavors, va obrir la roba bruta i va veure això. Va
anar corrents cap al Camp de la Bota i ja estava dins d’una caixa.
Isidoro Fernández Avilés. Santisteban del Puerto (Jaén), 1921
De vuelta al pueblo contemplo que la represión se había cobrado la vida de algunos de
mis vecinos; mataron entre treinta y cuarenta, sin culpas y con culpas, de los socialistas
sólo cinco o seis, nada más. La represión franquista se hizo presente poco después en mi
familia y de manera especial en la persona de mi tío Isidoro, responsable político del
PSOE en el pueblo y que había tenido una actitud de contención y sosiego con los actos
vandálicos en los primeros días del golpe militar. Recuerdo que en una iglesia del
pueblo - no había apenas santos - estaban los presos de Santitesban. Mi tío Isidoro era
el jefe de la cárcel aquella y vinieron dos camiones cargados de gente para pegarle
fuego a la ermita, pero mi tío evitó el sabotaje. Terminada la guerra, mi tío Isidoro,
comisario de guerra, sería detenido en Almería y en el posterior juicio le condenaron a
seis años de prisión. La represión se adueñó de muchos pueblos y ciudades. Personas
del pueblo denuncian que Isidoro Fernández había asesinado a tres personas en el
pueblo. La acusación es falsa, pero Isidoro es de nuevo juzgado, la nueva pena es
terrible: tres penas de muerte. Cuando mi tío conoció la condena dijo estas palabras:
“Ya tengo bastante con una pena de muerte injusta, las otras dos se las regalo a los
presentes en el tribunal y a los tres que han venido a matarme”. A los cuatro meses
reconocen que se habían equivocado, pero ya lo habían matado. Esto lo sabemos porque
había un soldado de la quinta del 38 que continuaba en el servicio militar después de la
victoria y cuando hicieron el juicio él sintió todo aquello y mi tío le dio una carta. Él se
la metió por los calcetines - si lo enganchan lo asesinan también - y la carta fue
entregada a mi tía. Dos de los hermanos del asesinado fueron también denunciados,
pero nunca fueron apresados ni juzgados, porque salieron del pueblo por espacio de
cuatro o cinco años. Tanto a mi tío José como a mi tío Pedro se les aplico el destierro;
José en Ávila y de Pedro no recuerdo del destino. Yo estuve escondido en una ermita
durante cuarenta - cincuenta días, esto antes de que fuera llamado al servicio militar, en
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el cual pasaría veintiocho meses con distintos destinos: Cádiz, Huelva…
Josefa García Robles. Murcia, 1911
A Montserrat Carreras, Emili Ferrando i Joan Villarroya. La immigració a Badalona
durant el segle XX
Yo tenía un hermano fuera que, cuando la retirada, se tuvo que ir. Mi madre siempre
decía que para ella no había terminado la guerra, porque como no sabía nada de su
hijo... Y, por cierto, que no hemos sabido nunca nada más; bueno, a lo primero sí, pero,
después, cuando entraron los alemanes en Francia... [ya no]
Carme Guevara Eixarch. Barcelona, 1948
Quan estava a la presó, a Montjuïc, la meva mare era la seva dona i hi estava casada,
però resulta que no servia, els casaments de la República no servien i, aleshores, es van
haver de tornar a casar amb un capellà, allà. Si no els casava no el podia anar a veure,
perquè no era ningú, no era la seva dona i no podia entrar. La meva mare ens va explicar
que ella es va casar amb un forat a cada sabata, perquè va ser de cop que els van casar.
Llavors, va sortir de la presó i es va trobar, també, que no podia posar cap negoci, no
podia fer res, perquè tenia antecedents penals; cada cop que anava a algun lloc per
treballar no l’acceptaven. Va passar que va tenir que posar un negoci, perquè era una
persona molt emprenedora i el va posar, [però] el soci es va aprofitar d’aquesta
circumstància, perquè no tenia res al seu nom... Al final, van poder sortir endavant
posant la meva mare una botiga.
El meu pare no parlava gaire, perquè tota aquesta gent que van ser tan represaliats
tenien por. Eren uns anys que ara, potser, no ens podem fer a la idea, però jo era petita,
vaig néixer al 41 i recordo una persona que havia sigut molt, perquè havia arribat a
capità pel seu esforç, però era una persona que no en parlava gaire. A mi, moltes
vegades em deia que al col·legi no expliqués res, perquè podies tenir represàlies. Era
una persona - ell i la meva mare - molt, molt de seguir la cultura, era lliure pensador.
Quan al meu pare el van portar a Barcelona, venia del camp de concentració d’Argelés i
ell es pensava que no li farien res, que el traurien de militar i punt, però per una
denúncia falsa el van portar a Montjuïc. A Montjuïc, hi havia una cosa molt cruel: eren
unes cel·les molt grans i hi havia potser 70; cada matí cridaven aquest, aquest i aquest, i
se’ls emportaven i els afusellaven, [perquè] eren els condemnats a mort. Esperaven allà
i cada matí en mataven uns quants. No sabies a qui li tocaria i... això és molt fort. A ell
li van fer un judici sumaríssim, que vol dir que no tens advocat defensor. Et poses allà i
et diuen que “vostè ha fet això, això i això” i tu callat. I, et toca això i hala! Els seus
amics militars que s’havien passat al bàndol franquista, van dir: “Però, si aquest noi no
ha fet res!”. Llavors, van començar a buscar als diaris antics de què l’acusaven, que no
sé exactament de què era. Van buscar als diaris aviam si sortia alguna cosa i van trobar
que ell no havia fet allò, o sigui, ho van presentar i gràcies a això li van rebaixar la pena.
Pot donar les gràcies a aquests amics seus que, dintre i tot ser d’aquest bàndol, van
veure que era una injustícia. A tot arreu hi ha gent bona... i gent dolenta.
Maria Teresa Hernán González. Horcajo de Monte Mayor, Béjar (Salamanca),
1938
Cuando fueron mayores pillaron al padre, a los hijos y a todos se los llevaron, huyeron
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todos; cuatro hermanos y el padre, aquello fue muy gordo. Mi tío, en la época de la
República, estaba con el partido e iba a su rollo. Ellos trabajaban, tenían sus ideas y sus
cosas, pero, después, estuvieron muchísimos años [en un zulo] emparedados, de pie, sin
poderse mover; de pie dormían y de pie se tiraron bastantes años. Por debajo, mi tía y
mi padre les mandaban la comida; luego ya lo hizo más grande y se echaban en una
colchoneta. Su padre se escapó, porque estaba muy mal. El pobre estaba muy grave y si
se moría le descubrían; se fue y no se sabe donde murió. Y, un hermano también. Mi
tío, cuando ya dieron la orden, estaba en casa, en una habitación cerrada con una
trampilla puesta que era como si fuera un rodapié y por allí metían la comida. Luego
salieron, se fueron a la estación, como que venían de fuera, y fueron a esperarlos a la
estación de Béjar.
Mi tío estaba casado ya cuando se tuvo que ir; tenía dos hijas y una mujer, y las
manteníamos entre unos y otros. Lo pasó muy mal, muy mal. Mi tío y otro hermano se
quedaron, el otro hermano y el padre se fueron, porque estaba muy mal y ni podían ir al
médico, ni podía visitarlos. Entonces, de noche, salieron y no se sabe de ellos; se
morirían o les pillarían, no se sabe nada. Desapareció su padre y desapareció su
hermano, porque se fueron del zulo donde estaban metidos… Mi tío [lo pasó] muy mal,
sus hijas pequeñitas de dos y de cuatro años..., escapar..., huir… Estuvo metido en el
campo mucho tiempo, de un sitio a otro y como había mucha leña y mucha maleza, se
escondieron, pero, al final, se metieron allí [en el zulo]. Salieron cuando dieron la orden
de que los republicanos que estaban fuera podían volver. Salieron como que venían de
fuera, pero no lo sabía nadie. [Durante] la República bien, pero con Franco muy mal.
Tuvo que meterse por los campos, estar escondido, ir de un pueblo a otro... Y, luego, se
hizo el zulo, como si fuera un armario y allí metidos. [Nadie] sabía que estaban allí
emparedados, allí no había nada. Luego hizo una puerta y ya salía [al final] y se
acostaba con mi tía, pero cuando oían un algo… La gente de allí se olía algo, porque mi
tía compraba y hacían zapatillas de aquellas de esparto; trabajaban ellos y representaba
que las hacía mi tía, pero mi tía no podía hacer tantas… Fue muy gordo que el padre,
con los tres hijos, tuviera que escapar… tuvo que ser muy fuerte. La gente, claro que
preguntaban, a nosotros y a mi madre, [pero] allí nadie dijo nada. Si lo pillaban era para
matarlo, no era para otra cosa, lo querían matar. Las ideas de ellos no eran como las de
ahora. Si no escapaba le cortan el gañote. Cuando vi donde estuvieron metidos, dije:
“¿Cómo podían estar aquí metidos, tío?”. [El tío respondió:] “Pues allí estábamos,
sobrina, de pie”. Y, ahí se lo hacían todo. Se habían hecho como si fuera un váter con
ladrillos y lo sacaban [depositaban] al váter que tenían, pero antes los váters eran
comunitarios y mi tía lo tenía en un cubo separado y allí lo recogían, porque no cabía un
cubo metido dentro.
Pilar Jiménez. Villanueva de la Reina (Jaén), 1931.
A Montserrat Carreras, Emili Ferrando i Joan Villarroya. La immigració a Badalona
durant el segle XX
En la guerra se pasó muy mal y mucha hambre. No se hacía nada y estaban los hombres
jóvenes en la mili para que tiraran tiros y salvaran a los de la trinchera. A mis hermanos
los mataron en la guerra. Se llevaron a mi hermano menor, se lo llevaron y lo mataron
en el Ebro. Allí iban a matar gente y como se negaron, pues lo mataron en la guerra. Al
mayor, a mi Antonio - que fue el mayor y no fue a la guerra - después de pasar la guerra
lo metieron en la cárcel y allí murió de una paliza que le dieron.
Manuel López Solís. Mèrida (Badajoz), 1941
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El tema de la Guerra Civil ha sido un tema tabú en mi casa. Fue bastante más tarde, a
los 13 ó 14 años, cuando yo empecé a tomar conciencia. He oído hablar a mis padres de
que en Extremadura la represión de la guerra fue terrible, terrible. No había casa que no
se perdiera un familiar porque en ocasiones lo iban a buscar los falangistas, otras veces
la Guardia Civil. Hubo cantidad de asesinatos porque no se les puede decir de otra
manera. Por el solo hecho de tener carné de un partido de izquierdas o de un sindicato
era motivo para que te fusilaran. Nos prohibían hablar de política en casa.
Francesc Martí Rodríguez. Badalona, 1921
El primer camp on vaig entrar va ser a Saint Cyprien, però d’allà em vaig escapar...
Havíem de mirar de sobreviure i prou. Els primers dies al camp va ser horrorós... cinc
dies sense menjar res. Ho vaig passar negre... perquè, a la zona de mar, van posar unes
bombes per treure aigua i sortia salada, arenosa. Vam agafar unes diarrees de por... i
cada dia [hi havia] fins a trenta morts... vaig agafar una diarrea i febre. Ens vam escapar
per la desembocadura del llac al mar. Però, abans d’això, ho vaig passar negre, perquè
no hi havia cap barracó ni res a la sorra i vivíem a peu de mar; érem unes cent mil
persones, dones i nens, [però] les dones, les posaven a part, en un altre puesto. A Saint
Cyprien, on estàvem, feia la tramuntana de l’Alt Empordà. Els primers dies tenies
necessitat d’anar de ventre i anàvem tots a la vora de l’aigua a fer les necessitats, [però]
al cap de quatre dies ja no et podies acostar a mar, perquè van venir uns francesos amb
uns dipòsits grans i amb pales ens van fer treure tota la porqueria, omplir els dipòsits i
en una espècie de caseta aixecada amb una escaleta, posàvem els dipòsits a sota i fèiem
les necessitats allà. Abans, quan anaves a fer les necessitats havies de mirar per on venia
el vent, perquè, sinó t’alcançava. Per dormir, fèiem un sot i posàvem una manta a sobre,
però a cada moment havíem d’estar traient la sorra, perquè feia aquell vent... s’omplia
de sorra, et tocava a la panxa, la tornàvem a treure i així anàvem dormint. I, [feia] molt
de fred, era el febrer. Van ser uns dies molt durs. Vaig agafar colitis i, a més a més,
febre. Es va fer un barracó sanitari a la sorra i em van portar allà, però no hi havia llits
ni res, un al costat de l’altre; i ens van donar llet i aspirines. L'endemà al matí ja no tenia
febre i cap a fora, però no m’aguantava.
A la guerra, els meus tios van anar a Galícia i es van quedar allà. El meu tio era molt
amic del senyor Xifré que era l’alcalde de Badalona i tenia unes cartes que el meu tio
em va escriure a través d’un germà seu. El germà vivia a França, a Marsella, i la
direcció era: Rue d’Itàlia, núm. 7, Marsella. El meu tio va escriure al germà d’en Xifré
i en Xifré m’enviava les cartes a mi. Jo ho feia al revés, escrivia les cartes al Xifré i el
Xifré les enviava a Galícia. El que em va salvar la vida a mi va ser el germà del Xifré,
perquè en veure’m tan fotut i que no m’aguantava dret, vaig escriure una carta al germà,
a Marsella, i el germà va venir al camp de concentració a veure’m. Em va donar cent
francs d’aquell temps i, a més, em va portar menjar. Van posar, al voltant del camp, uns
carromatos on venien queviures i em va donar cent francs, perquè comprés aliments.
Sempre dic que el germà del Xifré em va salvar la vida. Després em va saber molt de
greu, perquè va morir i no vaig poder anar a l’enterro i a en Xifré el van afusellar. Va
morir a Marsella, però primer havien afusellat el seu germà. A última hora va venir a
Espanya i va voler tornar, perquè era alcalde i el van afusellar.
Ens vam escapar tots tres... sempre anàvem junts. Ens vam escapar, perquè era una
platja; hi havia el mar per un cantó i un llac a l’altre, o sigui, que estàvem envoltats
d’aigua. Una nit vam passar per un lloc que agafava l’aigua del llac a la mar, era com
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una desembocadura. De dia ens amagàvem i a la nit caminàvem. Jo portava el macuto
ple de tabac que havia agafat a la Jonquera i com que no fumava, era per al meu pare;
un tenia un sac de xufles que havia agafat, i jo li donava tabac i ell em donava xufles.
Quan vam ser als Pirineus... quasi bé als Pirineus ens van agafar els gendarmes. Pels
Pirineus, hi anàvem de dia - no hi podíem anar de nit - i ens van agafar. Quan vam
entrar a França ens van fer tirar les armes, unes a cada cantó, i un dels tres que anava
amb nosaltres va trobar un puny de ferro - donava un cop de puny que et matava - i el va
posar dins del macuto. Els gendarmes, primer em van escorcollar a mi i no em va trobar
res, però quan el van escorcollar a ell... “pam”, un cop de puny. “Collons, que ha passat
aquí?” i li van trobar el puny de ferro.
Aleshores, ens van portar al camp d’Argelers a tots tres. Allà ens van posar vuit dies a
pa i aigua en una gàbia fora del camp, un galliner, perquè no hi havia res a dalt, només
una ombrada. Ens van donar mig quilo de pa blanc i aigua la que volies, durant vuit
dies, de càstig. El camp d’Argelers era una altra cosa, estàvem més bé que a Saint
Cyprien, més ben tractats. Els germans Tugues de Badalona, que eren dos atletes molt
bons - un era campió d’Espanya de llançament de martell i l’altre de llançament de pes també estaven allà i van organitzar el camp dels catalans, hi estàvem de primera; un
camp de futbol, de rugbi, teníem de tot. Vaig entrar-hi al febrer i vaig sortir-ne el 23 de
juny de l’any 39. Com que estava al camp dels catalans, jo ja m’havia apuntat per anar a
Mèxic, però la meva mare estava malalta i el pare em va enviar els avals per venir cap
Espanya. Per l’altaveu del camp diuen que em presenti a l’estafeta de correus, hi vaig
anar i em diu un: “Prepara't que a les set marxes cap a Espanya”. Em van donar els
avals i a les set marxàvem del camp de concentració. Rebo els avals i torno a Badalona.
N'érem varios. Vam agafar un tren i amb mi va venir un que treballava a can Rosès
que es deia Giró i que tenia la nóvia a Monzon, a Aragó, i un que jugava a bàsquet amb
la Penya. Com que era la nit de Sant Joan, en passar vam veure fogueres per tot el
Roselló, perquè amb el tren vam anar fins a Hendaia i hi vam arribar l’endemà, al matí.
En el pont d’Irun ens esperava la Guàrdia Civil: “A ver, esos de los papelitos” i ens van
dir: “Aquí, en la España de Franco se come pan blanco y no el negro que comíais”.
Quan vam sortir de França ens van donar, per a cada un, mig quilo de pa, una llauna de
sardines i una taula de xocolata; un panet negre, així que a Espanya "el pan blanco"...
Durant la guerra, quan venien a bombardejar, des de l’avió, a vegades, tiraven pans
blancs. Quan vam arribar a Irun, vam estar tot el dia a Sant Joan i l’endemà ens van
agafar amb un borreguero i cap a Santander. A Santander vam agafar “l’exprés” que
anava a Barcelona. Quan vam arribar a l’Aragó vam parar en un poble on tenia la seva
promesa en Giró. Em va dir: “Martí, pots portar la maleta a can Giró que jo em quedo
aquí amb la nóvia?” i va saltar del tren i es va quedar amb la nóvia. Aleshores, en Baró un que jugava a bàsquet - i jo vam continuar cap a Barcelona.
Quan vam ser a Sant Andreu, vaig mirar que no ens vigilessin en saltar del tren i de Sant
Andreu a Badalona vam anar a peu; vam saltar, perquè si anàvem a Barcelona, a lo
millor, ens portarien a un puesto o altre. Amb maletes i tot, des d’allà cap a Badalona, a
peu, pel Besòs. Vaig anar a can
Giró i els vaig dir: “Mira, en Giró s’ha quedat a
l’Aragó” i amb el cotxe em van portar fins a casa. I, a casa, quina alegria! La meva mare
estava molt fomuda i per això vaig venir, també; va estar set anys ferida. L’endemà em
vaig presentar a la Guàrdia Civil i des del 39 fins el 42 vaig anar a la mili, cada dissabte
anava a la Guàrdia Civil a presentar-me. Ho fèiem, perquè estàvem fixats i, si no ens
haguessin agafat i un altre camp de concentració. Tenia papers de França que em van
servir per cobrar 150.000 pessetes de presoner de guerra; molts no ho han cobrat això.
Després, la Guàrdia Civil em va supervisar fins a l’any 42 que vaig anar a fer el servei
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militar.
Alegría Muñoz Rosado. Maguilla (Badajoz), 1951
A Montserrat Carreras, Emili Ferrando i Joan Villarroya. La immigració a Badalona
durant el segle XX
Pues mi padre estuvo en la cárcel y cosas de estas así de la guerra… Mi padre hasta
hace poco, no hablaba, nunca hablaba, no hablaba nunca de eso [de la guerra].
Francesc Segura García. Badalona, 1928
La repressió... a la postguerra... jo encara tinc alguns companys que van quedar orfes. Jo
no sé el mal que podien haver fet aquelles persones, però no van estendre la mà i no van
saber perdonar. Entre els bombardejos, els que van morir en el front, els que no varen
tornar i els que van afusellar... molta canalla va quedar òrfena i això és el més fumut. Jo
tenia un veí que quan van bombardejar la Llauna la bomba li va caure a sobre i el van
identificar per un dit en el qual portava l’anell; allà sí que hi va haver una destrossa, hi
van haver molts morts. I, no he acabat encara, perquè no he parlat de la canalla que va
morir de tuberculosi a conseqüència de la guerra. Aquesta ens l'oblidàvem i va ésser
molt greu, perquè recordo molts companys, amiguets meus, que els pobrets van morir
de tuberculosi. I, això era extensible a tot arreu, no solament en el meu cercle
d’amiguets, en van caure molts; i per manca [sobretot] d’aliments, perquè després en la
postguerra va ésser molt pitjor que [durant] la guerra, respecte al menjar. Van ésser deu
anys d'escassetat. Des de molt jovenet vaig començar a treballar i, en acabar-se la
guerra, treballava i anava a col·legi per adquirir una mica de cultura. Quan ja treballava
no passava tanta gana, però tampoc menjàvem el que havíem de menjar i "vaig agafar
una pleura”. En aquell temps, el que "agafava una pleura”, si no anava en compte,
[després] venia la tuberculosi i de la tuberculosi venia el camí del “camposanto”, el
camí de no tornar.
De l’època del franquisme puc dir, també, que si aquest senyor s’hagués comportat
d’una altra manera... Tot el que va fer no va ésser dolent, perquè d’ell podem recordar la
Seguretat Social, abans el despido no era lliure com ara i per despedir una persona si
miraven molt, va imposar jubilació... No tot el que va fer va ésser dolent, però el pitjor
va ésser que no va tenir clemència amb ningú i el que li feia nosa se’l treia de sobre. He
explicat les coses tal com les he viscudes, com jo les veig, amb alguna cosa potser m’he
passat, però són les meves vivències. El consell que donaria a les noves generacions és
que sempre que reclamin o demanin alguna cosa que sigui justa, que no es perdi la
memòria i que no torni a passar el que vam passar nosaltres, perquè és molt greu... és
molt greu matar-se entre germans. Que recuperin la memòria i que sempre que vulguin
fer alguna cosa que ho pensin amb justícia. Si arriben alguna vegada a algun govern
local, regional o el que sigui, si hi arriben, si arriben a tenir algun mando, que siguin
justos.
Lucia Paredes Navarro. Lorca (Murcia), 1913
Allí en Lorca no hubo guerra (*vol dir front), [pero] muchas familias tenían familiares
combatiendo. Luego, cuando entraron los nacionales, los franquistas también mataron a
todos los que pudieron y más; si los socialistas mataron a cinco, ellos mataron a veinte.
Cuando entró Franco fuimos todos, como idiotas, a verlo y yo lo vi en persona. Si nos lo
hubieran quitado de en medio mejor, pero como eran mayoría en España, pues nada,
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había que saludarlo. Yo lo vi pasar, pero como otra cualquiera, [en cambio] hubo gente
que “se cambió de chaqueta”. Yo considero que, mientras la vida sea vida, habrá gente
que se venda como Judas. Yo soy socialista pierda o gane, que pierden…mala suerte. A
mi hermano, que estaba preso, le llevaron a Murcia a terminar de cumplir su misión.
Mucha gente iba por las mañanas a darles el desayuno a los padres, a los hijos, a los
hermanos, y se encontraban los colchones en la puerta, [porque] los falangistas se los
habían llevado para fusilarlos en la carretera. Él [mi marido] se escapó y se fue a
Francia, porque desde pequeño conocía Francia y tenía, también, una hermana. En
Francia, estaba su madre y tres hermanos suyos que habían sido mineros en Lorca, y
decían que no querían que el pequeño fuera minero, porque todos morían. Él tenía
intención de llamarme para que fuera a Francia, pero en Francia salió una orden que
decía que todo aquel que estuviera refugiado se presentara al consulado y, si no lo
hacían, les llevarían a la guerra de Alemania. Yo recibí una carta de llamada, me
llamaba mi marido para [ir] allá y la llevé a Jefatura, pero me dijeron que no, que yo no
podía hacer nada y que si él no había hecho nada que viniera a España, pero que a mí no
me dejaban pasar. Como él se había criado en Francia con aquella familia que tanto le
apreciaba, se sentía orgulloso de haber sido criado allí. Pero, a mí no me dejaban pasar,
ni me hicieron hacer papeles ni nada. Y, él volvió de Francia en el 41. Cuando volvían,
los encontraron los gendarmes, los llevaron a Figueras y los metieron en el castillo de
Figueras. Lo mandaron a un campo de concentración, como de trabajos forzados. El día
26 de junio del 41 volvió. Él se metió de cocinero, porque no podía ver como un
compañero caía al lado suyo, no sentía eso de pegar tiros ni siquiera al enemigo y por
ello se metió en la cocina. Pasó mucha calamidad y penalidades. Decía que no se puede
explicar lo que siente uno de estar fuera de su familia, de sus hijos, no saber si los va a
volver a ver. Y, pasando necesidad y hambre estando en la cocina, porque allí había más
bichos que comida; a lo mejor, ponía lentejas y veía todos los gusanos flotando por
arriba y ya le daba hasta repugnancia. A veces, comía trozos de pan antes que la propia
comida. Se hacía, sobretodo, legumbres, porque era lo que más aguantaba y no había
carne; si hacía garbanzos, los garbanzos con los bichos... Las lentejas las odiaba, las
limpiaban mal y con piedras... Muchísima hambre. Hombres que tenían treinta años
parecía que tenían sesenta, porque no habían cuchillas [y tenían] unas barbas sucias que
parecían pordioseros.
Lluís Roig. Benassal, 1955. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat amb
fonts orals).
Quan es va acabar la guerra va estar tancat quince dies a Benicarló, a un convent de
monges. Después van venir a buscar el seu pare, que no sé si havia tingut algo que vore
amb la política d´ací del poble, i ja havia mort a la guerra de mort natural. Entonces van
preguntar pel seu germà major, el tio Joaquim, pero ell ja s’havia passat al bando
nacional. I al final se’l van endur a ell, o siga que era una cosa clara de repressió. Van
començar pel seu pare, después el germà major, i al final, ell. Anaven baixant l´escalafó
fins que pillaven algú. L’avi, no estic segur, però deguere ser d´algun partit (…) A casa,
els meus pares no parlaven mai de política. Si jo preguntava, explicaven el mínim. A la
germana més gran, la tia Enriqueta, plegant avellanes, li preguntava. Jo era molt petit, i
lo que vaig entendre era que van venir a buscar l’avi; al no estar, al tio Joaquim; i al
final a mon pare. Als quinze dies el van soltar, però después va estar tancat a València, a
la postguerra (…) Después de la guerra (mon pare) va estar represaliat i va ser
condemnat a mort a València (…) (Mon pare va estar a la presó) al costat del Miquelet.
Volia vore el Miquelet, ja que estava a València, i quan va eixir de la presó, va i se’l
troba davant. Dormien quasi parats, ple de cagades de mosques. Això heu deia d’una
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manera esporàdica, mai portava una conversa. Anècdotes del front, però poc més. No sé
perquè (…) Jo crec que tota la serietat que hi havia a casa, apart del caràcter, era degut a
estar molt sotmesos. Em contava un cosí que no podien anar ni a la taverna, i enviaven
al cosí, el fill del tio Joaquim, a la taverna de Tenesa, els diumenges a comprar cacaus i
vi. Jugaven a cartes al carreró que hi havia entre l’església i la casa de la Molesa. Eren
companys tots i als llocs públics no podien entrar. Els diumenges els feien anar també a
la muntanya de Sant Cristòfol a buscar bombes que no havien explotat. A la presó no sé
si va estar molt o poc. Em va dir que va ser condemnat a mort. Això sí que ho han portat
ells molt gravat.
Tornar a l’índex general
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Annex núm. 8. Franquisme i transició
(Introducció extreta del llibre Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat amb
fonts orals).
1.- La postguerra
La fi de la guerra no va significar, malauradament, pau i reconciliació sinó victòria d’un
bàndol sobre l’altre, victòria que va durar pràcticament 40 anys. En l’aspecte polític el
Règim s’institucionalitza en una dictadura personal, militar i autoritària que nega les
llibertats fonamentals i concentra tots els poders de l’Estat en la persona de Franco. La
seua missió és garantir als vencedors unes elevades taxes de beneficis mitjançant el
mecanisme de l’explotació de la força de treball i la desorganització obrera. La Falange
Española Tradicionalista de la JONS (més coneguda com “El Movimiento”) es
converteix en l’únic partit que hegemonitza i controla tota la vida política del país.
L’Estat imposa el 1940 el sindicat únic, la Central Nacional Sindicalista (CNS), de
tarannà corporativista a imitació del sindicat feixista Itàlia. És la parcel·la de poder
prestada com a botí de guerra als falangistes i la plataforma principal de la seua
influència en el nou Estat. El “sindicat vertical”, més que una institució de defensa dels
treballadors, és un lloc d’enquadrament obligatori destinat a controlar-los i anul·lar
qualsevol reivindicació obrera i popular. Aquest mateix any es crea el Frente de
Juventudes amb l’objectiu d’enquadrar la joventut espanyola. També es funda la Secció
Femenina dirigida per Pilar Primo de Rivera, germana de José Antonio el fundador de la
Falange, amb la missió de formar i adoctrinar les dones en la ideologia falangista de
cara a ser bones mestresses de casa, sempre subordinades i al servei del marit o de
l’home. Dins del Frente de Juventudes es va crear el Sindicato Español Universitario,
per als estudiants d’ensenyament superior. En els anys seixanta comença a funcionar la
Organización Juvenil Española (OJE), dedicada especialment a la pràctica d’activitats
esportives.
La nació és concebuda com un gran sindicat de “productors”, enquadrats com a milícia
al servei de l’Estat. Estava clar que la part més conscient de la classe treballadora mai
va acceptar com a seu aquest tipus d’organització i la seva lluita anirà encaminada a
enfonsar-lo i a crear sindicats propis autènticament democràtics i representatius. El
Règim franquista va ser l’expressió de la dominació de la burgesia a la que va permetre
un cert pluralisme al temps que negava tota possibilitat d’expressió política i sindical als
treballadors. El Règim representava, sobretot, els interessos del capital agrari i financer
que havia estat el guanyador de la guerra, trencava el concepte de llibertat moderna,
imposava la censura, el corporativisme, la democràcia “orgànica” i el control total del
“Movimiento” sobre la població. Reprimida i anul·lada l’oposició, el Règim va tenir una
gran capacitat d’integració i va saber crear una ciutadania passiva en política, base
important de la seua supervivència durant quaranta anys. Per descomptat, els partits
republicans i d’esquerres (PCE, PSUC, PSOE, etc.), igual que els sindicats obrers (CNT
i UGT) es trobaven silenciats i obligats a moure’s en la clandestinitat. Alguns d’ells
tornaran a prendre força en la dècada dels seixanta (PCE, PSUC, Comissions
Obreres,...) i altres actuaran des de les plataformes d’oposició creades a l’exili (PSOE,
UGT, CNT,...).
La situació econòmica del país, acabada la guerra, era d’una gran pobresa i misèria La
fórmula que va utilitzar el govern de Franco per aixecar l’economia fou una barreja
d’autarquia (es rebutjaven els intercanvis comercials amb altres països) i de rígid control
estatal de l’activitat productiva i comercial perquè es confiava cegament en que els
570

recursos naturals del país eren suficients per alimentar la població. La realitat, però,
demostrava que el país no recuperava els nivells de producció industrial i agrícola
d’abans de la guerra i la misèria, lluny de minorar, s’estenia. L’escassetat de primeres
matèries, d’equipaments i d’energia ofegaven les empreses industrials i la manca de
divises feia impossible la importació de productes de l’exterior. L’autarquia abocava a
la descapitalització, la ruralització, l’endarreriment tecnològic, la manca de
competitivitat, l’estancament econòmic, el racionament, el “mercat negre” i la fam. Si
bé l’autarquia era un tipus d’economia volguda en principi pel Règim, cal dir que va ser
també forçada per l’aïllament internacional que Franco va patir en acabar la II Guerra
Mundial.
Davant l’augment del preu dels productes bàsics (blat, oli, llegums, sucre,...), el Govern
intenta controlar la situació mitjançant la imposició de preus oficials fixes i la
distribució entre la població d’un mínim d’aliments per a cada família. Les “cartilles de
racionament” tenien aquesta intencionalitat però, de fet, no van garantir, ni de bon tros,
la subsistència de la gent. Els pobres especialment es veien obligats a acudir al mercat
negre si volien sobreviure perquè els productes bàsics s’amagaven i tornaven a
aparèixer a preus molt més alts. Aquesta pràctica generalitzada era designada amb el
nom de “l’estraperlo”. El desgast produït pel treball (basat tot en l’esforç físic) i la
subalimentació van provocar una forta disminució de les defenses corporals i un
augment de malalts tuberculosos i de morts. Mentre la pràctica de l’estraperlo generava
beneficis considerables i donava origen a una classe social de nous rics que no tenien
cap vergonya en fer ostentació de la seva riquesa, unes 30.000 persones morien
aproximadament cada any a conseqüència de la tuberculosi. En mig d’aquest panorama
desolador solament dos avantatges apareixien: en primer lloc la instauració el 1942 del
“Seguro Obligatorio de Enfermedad” (SOE) que va funcionar amb moltes limitacions,
carències i deficiències i, en segon lloc, la implantació de les “vacances” que van
començar per una setmana i es van ampliar posteriorment fins a un mes. Les vacances,
però, no existien per als que treballaven en l’àmbit rural, ni per als que anaven a jornal,
ni per a la majoria dels autònoms, ni per a les dones. Eren temps difícils per als
treballadors que podien perdre la seguretat social i el treball si donaven a entendre la
seva posició política contrària al Règim i, en aquelles circumstàncies, allò significava
sacrificar la seva família i condemnar-la a la pobresa més absoluta, a la fam i, fins i tot,
a la mort. Les condicions de vida i de treball de la majoria de la població es van endurir:
les jornades laborals s’allarguen fins a 60 i 70 hores setmanals i els salaris perden entre
un 30% i un 40% del seu poder adquisitiu, en comparació al període d’abans de la
guerra.
L’època de la postguerra es caracteritza per una economia agrària de subsistència. No hi
ha diners, molts dels bitllets que se salven de la guerra queden invalidats i la gent ha de
recórrer a la pràctica de l’intercanvi de productes i als préstecs personals que tornen
amb interessos. No tots passen gana però tampoc sobra res. L’austeritat s’imposa en la
majoria de les llars. L’escassetat d’aliments va portar a treballar novament terres
marginals com les Serrades que eren camps de baixa productivitat. En els camps se
plantaven cereals (blat especialment), pataques, fesols, mongetes, cigrons, cols,
tomaques, etc. però la manca d’adobs determinaven unes collites anuals molt precàries.
Les patates, concretament, van ser, en aquells moments, un complement fonamental de
l’alimentació que salvà moltes vides. Sovint els agricultors es veien obligats a vendre
part de la collita de blat per comprar altres productes bàsics. Contemplaven amoïnats
com la requisa anual de part de la collita, portada a terme pel Govern, juntament amb la
part que havien de donar a l’amo del bancal, els deixava sense recursos per mantenir-se.
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En aquest procés de requisa de blat, hi havia enganys manifests, amiguismes i
acaparament per part d’alguns dels que manaven. De vegades no tenien més remei que
barrejar la farina de blat amb la de panís que donave com a resultat un pa groc i de pitjor
qualitat.
Els sous eren baixíssims -entre 5 i 10 pessetes el jornal, depenent d’oficis, llocs i sexe- i
les jornades llarguíssimes, especialment a l’estiu. Treballar tot el dia donava solament
per comprar un pa de quilo, un pa valia al voltant de les 10 pessetes, igual que el sou
diari d’un jornaler. Per això en moltes cases es feia la típica “olla” a base de patates,
mongetes, fesols, cigrons, cardets, etc. i les dones o els xiquets s’encarregaven de
portar-la al migdia al bancal on menjaven tots. Qui tenia camp per cultivar es podia
considerar afortunat. Els masovers van ser, en aquest període i en aquest sentit, unes
persones privilegiades perquè el camp els abastia pràcticament dels aliments més
bàsics. Els testimonis dels entrevistats ens mostren com alguns jornalers que es llogaven
havien d’allunyar-se cada dia molts quilòmetres de casa per tal de guanyar-se un trist
jornal. En alguns casos preferien cobrar en productes de menjar i no en diners perquè
així asseguraven millor el sostén de la família. Els que tenien parents en l’emigració
enviaven paquets amb aliments perquè sabien que a les grans ciutats la carestia de la
vida i la manca de menjar encara era més gran que al poble. La pràctica del “trueque” o
intercanvi de productes (dos quilos de patates per un de taronges o un parell d’albarques
per tres quilos de sucre, per exemple) era habitual en aquells anys, igual que la
compravenda que algunes persones del poble feien pels masos del terme i per altres
termes veïns.
En la postguerra s’hagueren de reconstruir cases, pallisses, solls, esglésies i ermites. Els
obrers, els ferrers, els fusters tenien molta feina que havien de fer amb les eines i
tècniques tradicionals. La feina dels fusters, per exemple, començava amb la compra
dels arbres que havien de talar i transportar al poble fins obtenir, després d’un llarg
procés de fabricació, el producte final. Les hores de treball diàries eren moltes tant en
els agricultors com en els artesans i la resta d’autònoms. Els amos no comptaven les
hores de jornada dels seus assalariats i la majoria dels que treballaven en un ofici
conjugaven la seva professió amb el treball al camp que ells mateixos portaven a terme
aprofitant dissabtes i dies de festa o fent-se ajudar d’altres jornalers si calia. El treball
estava basat en la força física, tot se feia a mans o amb l’ajuda del matxo, no hi havia
màquines. Les professions liberals tampoc estaven molt ben pagades. Els agutzils, per
exemple, cobraven 300 pessetes al mes a repartir-se entre dos. En aquest preu s’incloïa
el servei de neteja de l’Ajuntament que les seues dones feien setmanalment.
Entre els drets fonamentals que el Règim havia abolit estava el dret al sufragi universal.
Els càrrecs, tant a nivell estatal, provincial o local, eren nomenats “a dedo” per les
autoritats competents. Els alcaldes de Madrid i Barcelona, concretament, eren designats
directament per Franco i els de les ciutats de més de 10.000 habitants pel ministre de la
Governació. Els alcaldes de menys de 10.000 habitants –com era el cas de Benassal- els
elegia el Governador Civil de la província respectiva. Generalment l’elecció de l’alcalde
requeia sobre el cap local de la Falange que també designava a dit els regidors. L’any
1945 s’aprovà la Ley de Bases de Régimen Local que va ser aplicada a partir de 1948.
Fins a aquesta data els ajuntaments funcionaven com una espècie de Comissions
Gestores. Segons aquesta nova llei els regidors dels ajuntaments havien de ser elegits
pels representants de tres grups socials: a) les famílies (el dret de vot el tenien els caps
de casa); b) els sindicats (votaven els representants del sindicat vertical local) i c) les
entitats econòmiques i culturals (votaven representants de les Cambres de Comerç i
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d’Indústria, Col·legis Professionals, ateneus de caire cultural, etc.). Els tres àmbits eren
coneguts com “el tercio familiar”, “el tercio sindical” i el “tercio corporativo”. Per a
poder ser candidat calia obtenir previament el vistiplau de Governació. El filtratge dels
candidats era absolut, quasi tots eren designats pels alts dirigents falangistes i pertanyien
a la dreta conservadora tradicional. Segons directrius del Govern calia elegir en cada
localitat “a los mayores contribuyentes siempre que reunan la condición de apolíticos y
de eficacia y sean afectos al Glorioso Movimiento Nacional”. L’única possibilitat que hi
havia de ser elegit algun “desafecto” o “indiferente” (1) era presentant-se pel “tercio
familiar” on les candidatures restaven una mica més obertes.
Reflex de la dominació política del Règim era també el despotisme en què actuaven
molts guàrdies civils que tenien atemoritzada la gent i se creien els amos del poble.
Entraven en botigues, comerços, molins, fusteries, etc. i s’emportaven el que els venia
en gana sense pagar res. Quan visitaven els masos exigien menjar gratis i, fins i tot, si
els inquilins s’havien significat per ser simpatitzants de la República, els obligaven a
portar els queviures que ells assenyalaven al quarter. Eren uns veritables saquejadors.
La confiscació i malpagament de productes per part de la Guàrdia Civil fou constant.
Ella tingué un paper fonamental en la repressió i en l’extensió del sentiment de por i
d’angoixa. L’abús de poder que contínuament exercia i la impunitat que ostentava
ocasionaren molts excessos, abusos, càstigs, robatoris i, fins i tot, assassinats. Va haver
un període de temps en que també van estar perseguits i multats els que treballaven al
camp en diumenge i els que deien “tacos” o expressions antireligioses. L’autoritarisme
s’havia estès a l’espai polític, a l’escola, a l’Església i també a les relacions familiars.
Els pares sovint imposaven la seua autoritat a força de càstigs i bufetades, si calia. La
tàctica per a no tenir problemes era l’acceptació passiva de les normes que imposava el
Règim i formar part d’aquesta majoria silenciosa de la que tan acertadament parla
Antonio Alcàcer i també Antonio Alandí quan afirma que el seu lema era “cego, sord i
mut”. De política no se’n parlava, l’única política que hi havia era el treball, treballar
molt i res més. La situació de la dona era especialment preocupant al considerar-la un
ser de segona categoria, exclosa de l’espai públic, marginada en la política, en els
estudis i amb retribucions laborals sensiblement inferiors a les dels homes.
Si el franquisme tenia els seus partidaris també hi havia gent que s’adonava que vivia en
un context de manca de llibertat d’expressió i de reunió tot i que sabien que no es podia
fer res, que el millor era passar desapercebuts i no anar contracorrent. Conscients de la
censura que el Règim imposava a nivell de mitjans de comunicació (premsa, cinema,
ràdio,…) aprenen a llegir el periòdic “entre línies” i intenten no perdre la comprensió
dels esdeveniments que passen a nivell mundial i del país. Escolten Ràdio Pirenaica
d’amagat i reconeixen que no podien parlar la llengua valenciana en els llocs i actes
oficials, ni el poder polític permetia el seu ensenyament a l’escola. El valencià solament
es parlava; escriure i llegir es feia sempre en castellà.
Tot i que en l’aspecte polític el Règim va ser molt uniforme i que en el decurs dels
quaranta anys de la seua existència va admetre poques novetats, en els aspectes
econòmics, socials i culturals es produïren transformacions i canvis importants forçats,
molts d’ells, per l’evolució de les forces productives, la pressió de les classes populars i
per la influència inevitable de les diferents conjuntures internacionals. El Règim passà
per unes etapes ben característiques:
1.- La dècada dels quaranta (1939-1951) va ser una època marcada per l’autarquia
econòmica, l’aïllament, la pobresa i la repressió política. La major part d’afusellaments
573

tingueren lloc en els mesos següents a la fi de la guerra però la repressió s’accentuà
novament en els anys 1947-48 amb ocasió dels maquis. Argentina, governada en
aquells anys per Peron, es convertí en un dels pocs països que donaren suport al Règim i
les seues importacions de blat ajudaren a mitigar la fam dels espanyols.
2.- La dècada dels cinquanta (1951-1959) es caracteritza, esgotat ja el model autàrquic,
per ser una etapa de lenta transició cap a una economia integrada dins del mercat
capitalista mundial. A partir de 1953, iniciada la Guerra Freda, Franco és reconegut a
nivell internacional. L’acord amb els Estats Units (bases militars a canvi d’inversions i
d’aliments) és el símbol d’aquest canvi de conjuntura. A finals dels cinquanta els
espanyols recuperaven el nivell de vida anterior a l’inici de la guerra.
3.- Els seixanta (1959-1972) són anys de grans canvis econòmics i socials. La producció
industrial i el comerç creixen de forma extraordinària com a conseqüència del Pla
d’Estabilització, l’arribada massiva d’inversions estrangeres, l’entrada de divises que
venien del turisme i la injecció que suposava l’enviament de diners per part dels
emigrants que havien anat a treballar a Europa. A nivell social el moviment obrer torna
a ressorgir i altres col·lectius cívics i culturals mostren un dinamisme que el Règim es
veu incapaç d’aturar. L’emigració exterior i la interior transformen profundament
l’Espanya rural i la demografia del país.
4.- La primera part dels anys setanta (1973-77) al mateix temps que s’iniciava una crisi
econòmica (“la crisi del petroli)” de grans proporcions que portarà en els anys
successius a una traumàtica reestructuració de moltes empreses i a un creixement mai
vist de l’atur, assistim també a la crisi del Règim, l’enfortiment de l’oposició, la
desaparició física de Franco i la cerca d’alternatives polítiques al franquisme.
El Règim passà, des d’una perspectiva política, per una època “totalitària” (el nacionalsindicalisme) amb predomini de la Falange (1937-45). Seguirà una etapa de dictadura
autoritària i conservadora amb rentats de cara democràtics (1945-58). És l’època del
nacional-catolicisme i del predomini dels homes de l’Acció Catòlica. Vindrà finalment
una fase de dictadura pragmàtica i “dessarrollista” dirigida pels homes de l’OPUS DEI
(1959-73). Militars, falangistes, catòlics de l’Acción Católica Nacional de
Propagandistas (ACNP) i catòlics tecnòcrates de l’Opus Dei seran les bases més fermes
dels diferents governs de Franco. Els carlistes, els falangistes radicals i els monàrquics
varen ser poc tinguts en compte a l’hora d’ocupar les estructures del poder.
2.- La transició.
La transició de la dictadura a la democràcia va ser dirigida en tot moment per les dretes
que tenien el control dels aparells de l’Estat (govern, policia, exèrcit, tribunals,
governadors, alcaldes, etc.) i dels mitjans de comunicació (periòdics, ràdio, televisió,
etc.). Els partits d’esquerra recuperaven la legalitat després de quaranta anys de
clandestinitat que els va impedir el contacte amb la ciutadania i, per tant, el seu normal
desenvolupament. En aquell moment, però, cap força es veia amb capacitat d’imposar el
seu projecte polític. En els anys previs a la mort de Franco els que havien col·laborat
amb ell en el govern del país estaven dividits entre els “immobilistes” que no volien
canviar res (Fernández Cuesta, Girón de Velasco, Blas Piñar, etc.), els “reformistes
tímids” que volien canviar algunes coses perquè tot continués igual (Carrero Blanco –
mort en atemptat d’ETA el 1973 i home destinat a ser clau en la transició-, Arias
Navarro, etc.) i els “reformistes democràtics” (Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Areilza,
etc.) que aspiraven a una democràcia liberal semblant a les que funcionaven des de feia
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temps en molts països de l’Europa occidental. L’oposició, formada per la Junta
Democràtica dirigida pel PCE –Santiago Carrillo- i la Plataforma Democràtica
encapçalada pel PSOE –Felipe González-, també era feble i incapaç d’imposar
l’estratègia que preconitzava de “ruptura democràtica”, és a dir, acabar de cop amb el
règim anterior per crear-ne immediatament un de nou de caràcter democràtic. La divisió
política i sindical de les forces d’esquerra, tot i formar plataformes unitàries a última
hora, els impedia ser una alternativa clara.. Ningú però sabia exactament quanta gent
representava, això solament ho podien dir les urnes.
El conjunt del poble no enquadrat políticament aviat donà mostres de moderació; sens
dubte volia democràcia però també estabilitat i ordre. Amb la intenció d’evitar que es
pogués repetir l’experiència de la Guerra Civil forçà, amb la seua actitud, un pacte entre
el sector reformista de la dreta i el sector moderat de l’esquerra. Sense voler restar
importància a la tasca feta per Suárez o el Rei en els anys claus de la transició, cal dir
però, que la preparació de la democràcia ve de lluny i a ella van contribuir les
plataformes culturals i les mobilitzacions obreres, estudiantils, veïnals i populars que
varen assolir la màxima intensitat en el període de 1974 a 1977. Va ser la pressió de les
classes populars amb la conquesta progressiva d’espais de llibertat les que van forçar
l’apertura i el restabliment definitiu de la democràcia. Les forces polítiques van ser
capaces, en aquell moment tan especial, de pactar, consensuar una constitució i fer les
reformes necessàries per al restabliment de la democràcia i les llibertats. Però el consens
vingué també determinat per la creixent amenaça dels poders fàctics, la pressió de la
dreta més extrema i la vigilància d’un exèrcit i una policia franquistes. Tot açò provocà
renúncies i concessions que impossibilitaren un avanç més profund en la democràcia i
en la reconciliació.
Les primeres eleccions generals de 1977 implicaven una reconciliació tàcita entre les
dues Espanyes. Els resultats significaren un triomf de les opcions moderades de dreta
(UCD d’Adolfo Suárez) i d’esquerra (PSOE de Felipe González), flanquejades per AP
(Fraga) i PCE (Carrillo) respectivament i amb la presència de partits nacionalistes
fortament implantats al País Basc (Garaikoechea, Arzallus, Bandrés,... ), a Catalunya
(Raventós, Gutiérrez, Pujol,...) i de forma més testimonial al País Valencià i les Illes
Balears. Els partits d’extrema dreta i d’extrema esquerra foren escombrats materialment
del panorama polític. El resultat va ser un equilibri de forces entre la dreta i l’esquerra
semblant al de les eleccions de febrer de 1936 en què guanyà, per pocs vots, el Front
Popular, però aquesta vegada la polarització no acabarà en enfrontament sinó en entesa i
consens. L’any següent, 1978, s’aprovà la constitució, el 1979 tingueren lloc les
primeres eleccions municipals (fins aquest any encara governaven els alcaldes
franquistes), s’aprovaren els primers estatuts d’autonomia i, per últim, el 1980 se
celebraren les primeres eleccions als parlaments autonòmics. Les peces claus que
conformaven el nou sistema polític democràtic s’havien acabat de posar no sense
entrebancs i concessions de totes les parts.
La transició no va ser tan fàcil com sembla a primera vista, pel camí van haver morts
violentes, segrestaments i sorolls de sabres, va ser un procés obert i imprevisible que
ningú sabia com acabaria. El canvi de Règim va coincidir amb l’inici de la crisi
econòmica d’àmbit mundial (la crisi del petroli) que comportà tancament d’empreses i
un augment espectacular de l’atur. Els Pactes de la Moncloa signats el 1977 entre el
Govern i els partits de l’oposició foren un primer intent d’afrontar-la. El posterior cop
d’estat d’Antonio Tejero i de Milans de Bosch de 1981 va posar en perill la democràcia
conquerida i el treball realitzat, però el seu estrepitós fracàs significà l’inici d’una llarga
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etapa democràtica que tots hauríem de valorar vists els episodis traumàtics pels que ha
passat la història del nostre país. L’entrada del PSOE al govern després d’haver guanyat
per majoria absoluta les eleccions de 1982, era la prova definitiva que la democràcia
espanyola estava ben assentada. L’alternança política, pròpia d’un sistema democràtic,
es produïa amb tota normalitat i la gent començava a mirar el futur amb esperança.
1.- Testimonis sobre la vida quotidiana en el franquisme.
Teresa Pascual. Benassal, 1912. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals
Molta fam vam patir, eu! clar que vam patir! Açò tot una lladrera. José collie prou blat
per a nosatros per pastar! Però no! Feen donar un cupo terrible, i clar, se quedava la gent
sense això i ves com vulgues. Si no pots menjar, rebenta't. La guerra és mol lletja, fill,
molt, molt lletja. Qui tenia la culpa? Eixe. Si no s’haguera sublevat...
Mercedes Puig. Benassal, 1916. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals.
Pa negre, pa amb segó, sí, molt de temps, però com encara teníem una miqueta del
nostre, allò no va ser res, però molts sí, molts a patir, i avant. (Cartilles de racionament)
també. Mira, (mos donaven) poca cosa, un pot de llet i un pot de sardineta, un poquet,
però poquet, poca cosa. Natros amb aquells (bitllets) que mos va dir aquell (que
guardàrem) jo podia passar a muntó de temps. I a la Torre en vam deixar a gent i van
tindre per a tots.
Guillermo Garcia. Benassal, 1918. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural
realitzat amb fonts orals.
Antes de marxar (*a treballar a Castelló), durant una temporada no cobrava més que
dotze pessetes al dia i un panet, per exemple, valia vuit pessetes. Si en guanyaves
dotze..., dóna’t compte que te quedave, pos no res!
Josep Maria Domènec. Benassal, 1919. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural
realitzat amb fonts orals.
La cua del racionament... mentre va haver de casa se menjave de casa però después
anàvem a la ració, mos donaen un blat però ere de panís. Después els americans
enviaven... Aquella gent el que volien eren les bases i, una vegà que ells van poder
conseguir agarrar tot el que els pareixie, entonces mos donaven de tot. Ho donaven però
ja s'ho cobraven, ja. (El que estae més racionat ere) el pa. El que no hi havie eren perres
per comprar-lo, d'oli nosatros no vam patir perquè allà baix a Albocàsser hi havia una
família que eren amics de l'època d’antes, no família, eh!. I allí hi havie una senyora que
ere major, viuda, i, quan va passar la guerra, mos va dir: "Pasquala, si teniu falta d'oli,
baixeu". I ens fee estalviar... Enviava recao i baixava allà baix i me donaven una garrafa
d'oli. Més avant quan ací se collien pataques i se collie de tot, de baix pujaven i
canviaven l'oli barata (*a canvi de) pataques, i taronges que venien de... (Hi havien)
pocs (diners), quasi no cap. A 10 pessetes (el quilo anave) el pa i (el jornal) a 10
pessetes. En una època va anar el pa, un pa d'estos grans que feen ací, a 10 pessetes i
encara hi havie gent que buscave faena i no en tenie. Ací, quan treballaven la gent que
cobraven 10 pessetes, quasi tots els del poble -tots no, eh?, hi havie que estave bé-,
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havien d'agarrar, fer el dinar en una olleta i, después, anar ella allà a baixar-lo i allí
dinaven els dos. I después de dinar, agarrae el d'això i cap a casa. Això ho feen les
dones i dinaven també allà de l'olla. Entonces ho trobaves normal que fore aixina, lo que
tens, si no coneixes altre, te paix lo normal. Después també collíem pataques i vam
poder menjar, teníem el matxo per a llaurar, teníem el d'això... i anar fent. Home,
después ja sembràvem al bancal. Después una altra cosa, els que treballaven el camp,
quan venia la collita, antes de trillar-ho, enviaven a la gent a comptar les garbes que
tenie cada un i sinó els ho comptaven els altres. L'amo fee "a este bancal hi han tantes
garbes" i jo una vegà a un veí “a vore, a vore...”, i si en tenie 60 va dir que 40, este n'ha
fotut vint. El que ne tenie moltes en podie amagar alguna i, mira, passae... Però, el que
tenie que fee blat per a casa per a menjar i això, si en tenies 40, 40 que t'apuntaven.
Home, ací el que collie per a menjar, pos menjave del d'ell i si li faltae comprave un pa,
però a eixos preus no es podie, eh! I después se l'emportaen i a lo millor el venien
d'estraperlo.
Entonces vaig comprar una egüeta. Me van deixar 1.000 pessetes i, amb eixa egüeta, me
van posar la sària i dos cistelles, una a cada puesto i a anar pels masos a vore si podia
guanyar algo perquè perres no hi havien. Vam menjar i, si no hi havia una cosa, en
menjàvem una altra. Jo era més menjador que Natàlia però ella s'ho menjava tot també.
Jo no he tingut mai una raó de si me gastae massa o si no gastae. Si a vegades anava
pels masos i no me deixava cap perra - perquè no hi havia cap-, pos ella sopae o
menjave el que hi havie. El món d'entonces i avant. Jo no sóc d'estos que m'he acorralat,
no, lutxar molt i quan he tingut dos perres me les he gastades perquè havia de fer les
parets. Oi, me cago els collons!, i eixa classe de vida és la que he tingut jo en esta vida.
Entonces vaig agarrar un sària i dos cistelles, vaig agarrar unes poquetes perres i vaig
començar a anar pels masos. Què feia? Manava jo, jo venia els ous a casa Casto. Els ous
els portava dels masos en dos cistelles i en palla els ficava i els pagava amb perres,
entens tu?, si se te'n trencava un, ho pagaes tu, i después eixos ous els treia a casa Casto,
els comptae, els pagae i me guanyava un duro. Primer no agarrava res, después ja
agarrava sabó, dos o tres d'això d'abadejo i alguna coseta. Dic “altre que no faré una
mesura d'ordi pel burro”. Amb mi s'han portat molt re bé els masovers i jo m'he portat
bé per on anava, me volien... Después vaig comprar formatge. Carabina també anae pels
masos, érem veïns. Jo vaig ixir i no li feia més que mal, perquè jo portae un preu i a lo
milllor l'altre, com anave ell a soles..., perquè l'abuela Teresa ja anave antes, eh?... Jo
no, roba jo no, no res, no res. Tots (els masos tenien vida), no hi havia cap maset que no
vivien. He voltat tota la part de baix d'ací d'Ares i de detràs. Después me vaig afondar
més fondo. No, per la part de Culla no, són massa vius, eren gent que estaven a mitges
en masets que no podia menjar ni l'amo com aquell que diu, anaven a mitges, i els feen
partir hasta un cabàs de fesols. Allí per defensar-se bé pos es feen una trugeta, porcells,
secaven figues, però la mitat per a l'amo. Después vaig anar al terme de Morella, a dalt
que es La Llàcua, potser que sigue un maset, el Mas de Bartolo dalt, después els
Guimerans, después Cabestany, tot muntanyes i plans i después encara vaig saltar
detràs. A on anava (em quedava a dormir) i lo contents que estaven!. Al Mas de Bartolo
una vegà em van deixar perres també per anar pel món, me van deixar vint duros i,
passada una temporà, els hi tornava. I allí anava, perquè hi havien tres, quatre o cincs
sagals i em feen rabiar, i te volien "xa, ja ve el Curret, ja ve el Curret, el José Maria". I
un dia sa mare diu "escolta, ací (a terra) no cal que dormes, German té dalt un llit que és
gran, ves i dorm amb ell, ací no cal que dormes". I dormia amb German. Si anava d'ací
allà li pujava però, quan venia carregat, a peu. Jo he vingut d'allà del Mas d'Amela, que
és del terme de Morella que allà feia càrrega, formatge, ous i no sé què, i jo d'allí, si
havia cinc hores o sis o el que hi havie, a peu detràs de l'egüa... Pels masos hi havie
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poca gent que anae. Ací anaen, però anaen les dones amb una cistella a vendre lo que
podien i, si tornaven amb un grapat de pataques, se les ficaven dins i aplegaven a casa i
sopaven i mira, era la vida (...) Hi havia vegades que menjava al mas, menjava un plat
de recapte del que sigue però eren masos en què jo tenie confiança i a les Voltes venia
sempre i on anava me volien.
José Maria Miralles. Benassal, 1928. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural
realitzat amb fonts orals).
En la infància, después de la Guerra Civil, jo per lo menos, sí (vaig passar fam). I anar
al bancal amb una fiambrera feta d’esta nit pa demà, amb pataca bullida i un tenedor i
sense pa. Jo quan em vaig patir més (de fam) va ser quan van tancar als meus pares (…)
Treballar tots els diumenges fins mig dia, perquè els diumenges, eixes perretes te les
donaven per a tu i guanyaves dotze pessetes al dia, mig dia sis pessetes. I a collir
pataques, sis pessetetes.
Melchor Pitarch. Benassal, 1930. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals.
Va haver-hi una època, quan va passar la guerra, que demanaven un cupo de blat,
d’ordi, no?, perquè la nació estava empenyada. Quasi sempre la meitat se l’emportaven
per al cupo. Perquè mon pare, de la finca que no ere d’ell -perquè la meitat ere d’ell i
l’altra no ere d’ell- entonces ere a cafissos, pagava 14 cafissos de ordi a 120 quilos el
cafis. Entonces tot anava en barcella, no anava en quilos, dotze barcelles eren un cafís.
Catorze cafissos d’ordi per a l’amo que vivia a València. Com no li ho podia pagar mai
li ho pagava amb perres i avant. Quan va estar eixa època de Franco que havien de fer
un cupo de blat per a l’Estat, se n’emportaven la mitat i l’altra per a l’amo i tu ja no
tenies menjar. Entonces, la part de l’amo li la comprava. Les pataques eren totes de
casa, les que no se consumien, les veníem on podíem. També veníem els corders, els
letxons de la cerda i, entre tot això, féem per alimentar-nos. Una cosa consumava a
l’altra (…) Va haver una època, un any o dos quan va passar la guerra, quan lo de
Franco que estae empenyat amb totes les nacions, pos dien “el pa ara s’ha de menjar
amb segó”, com fan ara el pa integral. Nosatros amb segó no en van menjar mai, però
féem tres o quatre amb segó per si venie algun dia algun o altre de fora, aquell dia
trèiem el pa amb segó. I de racionament, sucre no hi havia, ens racionaven un sucre
moreno que el ficaves damunt la taula i se menejave. Racionaven l’oli, fora d’allí
anàvem d’estraperlo a comprar oli on hi haguera. Però, ja t’he dic, els qui havien de
viure del racionament ací al poble, a patir. Hi havia molts que anaven al jornal i no
tenien altre més que el jornal, i el jornal era curt i, si havies de comprar, estae tot als
núvols. (D’estraperlo) compràvem oli que ens anàvem amb el matxo pel terme de Culla
pujant per La Mantxa, perquè per ací prop no hi havie on comprar. Jo me’n recorde que
mon pare me die ”Marxa tu, que tu no cridaràs l’atenció”. Amb el matxo portàvem dos
garrafetes d’oli per a servir-te d’oli (…) Vivíem molt de lo de casa; a més, en qüestió de
carns, a les carnisseries hi havia i d’arròs també hi havia. Escassejave, perquè també
estave racionat, però fora de racionat també hi havia algo a les tendes, algo més car, i
venien també algo d’estraperlo, no és això que anaes a buscar-lo fora, es trobava al
poble.
Paquita Beltran. Benassal, 1936. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals.
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Jo (vaig passar) molta (fam) de menuda. Per cert, vam estar a un mas ma mare i jo, ella
estava pa la faena de casa i jo ajudava al camp, tenia cinc anyets. I un dia com sempre
deia que volia carn d'os, volia os, quan van dinar tots els de casa, em van posar un plat
amb tots els ossets de tots, i em van plantar el plat dels ossos com si fora un gos i ja no
vaig menjar res més. Però és que això, això també és una cosa pa un crio de quatre anys
o cinc màxim, presentar-li un plateret d'ossos... Perquè ho van fer?, perquè ma mare
estava servint, o siga, que era com una crià que dien entonces, no?. Ara és més fi, però
entonces era una crià i jo era la filla. Hi havien dos fills i una xica de casa i ells
menjaven tots a la taula i tots com Déu mane i ma mare pos se posava el plat però,
diguem, que después dels altres. Ma mare va estar plorant tot el dia i allí em van plantar
un plat d'ossos. I fam, molta!. Anave a fer matalaps, dies festius i dies que podia. Els
diumenges anave “adrede” a fer matalaps pa que me pagaren el pa. Entonces el pa el
repartia pa ma mare que estava malalta i pa mi. Pos a lo millor duia un pa de quilo i el
repartia pa tota la setmana a trossets per a les dones. O sigue, que jo fam, molta! I amb
cinc anys o sis jo ja feia la pasta, que no podia, perquè ma mare estava malalta i, quan jo
ja no podia que ni aplegava, tenien que posar un tamboret per aplegar a la pastera, mon
pare agarrave la pasta i l’acabave de fer. Aquesta va ser l’època que deixaven treballar
els diumenges, después ho van llevar totalment, els diumenges no es podia treballar i, si
te pillaven treballant en alguna cosa, et multaven. Anaves a portar menjar per als
animalets mateixa i, si te pillaven, te feen pagar multa.
Fernando Vives. Benassal, 1944. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals).
Quan natros teníem quinze o setze anys pos hi va haver una època que la Guàrdia Civil
a Festes d’Agost pos no mos deixae ni cantar ni obrir la boca. I me’n recordo que a lo
millor cantàvem això i allò que fees una olla de “cremà” i a lo millor te dien: “con una
hòstia te voy a meter la cabeza dentro de la olla”. Entonces sí que hi va haver repressió,
la Guàrdia Civil també va fer una miqueta de repressió entonces. El Sometent ere gent
que li donaen un arma i… Repressió no en vaig tindre cap, jo l’única d’açò que (vaig
votar) “si” o “no” (3). Em vaig desenganyar d’acò. Mos van fer anar a votar -jo estava
fent la “mili” entonces- i vam anar a votar al matadero de Castelló i mos van donar a
tots la papeleta del “sí”, i la del “no”, no mos la van donar a ningú. Mos van dir “açò és
lliure, cada u pot votar lo que vulgue, si voleu votar “no” allí estan les papeletes”. I allí
estaen tots els jefes del quarter, estaen tots allí i, si volies canviar la papeleta, havies
d’anar davant d’ells pa que te vegeren que l’agarraes. A natros mos van donar a tots la
de “sí” i vam tirar tots la de “sí”. Allí vaig tindre un desengany molt re gran perquè
dien: “açò és lliure, açò és lliure”, i vaig tindre un desengany molt gran (…) Aixina és
que no anave ningú i avant i van eixir tots que sí i avant.
Pepita Fabregat. Benassal, 1948.
realitzat amb fonts orals.

Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural

Bueno pues jo recorde que quan vaig començar el col·legi tindrie tres o quatre anys. El
col·legi estave al carrer Grau però entràvem pel carrer Sant Roc i el tenia molt a prop de
casa. Allí, amb la madre Ignàcia, tenia de companyeres a Eulàlia Girona, Mª Elvira
Bellés,.. Exactament, (estàvem separats nois i noies). Anàvem molt a l’església, mos
feen fer la “visita” (al sagrari) tots els dies, baixàvem a l’església. Mossèn Aurelio venia
a donar-nos la pallissa però, quan anàvem a pàrvuls, encara no. Después vam estar uns
anys amb la Madre Maria i después ja passàvem amb la madre Magdalena que ixa és la
que mos preparave per prendre la comunió. La madre Magdalena ere d’Ascó, Tarragona
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i sempre deia: “El dia que nació Emilio Ferrando vine yo a este pueblo”, i jo entonces
tenia sis dies. Mos preparae per a prendre la comunió, perquè això sí que ere ja... bueno,
aprendre’t el catecisme de memòria. La que més sabie pues anava més endavant (...) El
mes de maig ere el mes de la Mare de Déu, sempre ficàvem flors a la Mare de Deu,
l’adornàvem i tot el mes li portàvem flors. Después féem lo que nosatros díem el Mes
de Maria, unes oracions especials. Quan érem parvulets també tú vas estar amb la madre
Maria. I después una festa molt senyalada ere la del dia 21 de novembre, que era la
Virgen Niña. Quan era la Virgen Niña, pues féem una espècie de teatro i estae la Mare
de Déu i Sant José, amb pel de panolla féem la barba del que feia de San José i los
Doctores de la Ley, uns quants feen de Doctores de la Ley. I una xiqueta, elegida
normalment per les monges, fee de Virgen Niña. I entonces eixe dia, cada any el 21 de
novembre, cada any, la mateixa escena. Entonces les xiquetes dien uns versets, ala!, pos
un verset a la Virgen Niña (...) Lo de la Virgen Niña ere la presentació de la Mare de
Déu. La que estae allí ere Santa Ana, anae una vestida de Santa Ana i (unes altres) de
Sant Joaquim i los Doctores de la Ley,... ere la Presentació de la Mare de Déu, la família
de Jesús, la Mare de Déu quan la van presentar al Temple i entonces díem un verset
cada una. Vestits amb túnica, aprofitàem els vestidets de la comunió, algú que mos
deixae les túniques, una coroneta,.. Santa Lucia ere per a les xiquetes que anaven a
l’escola (pública) el dia 13 de desembre i el dia 6, Sant Nicolau, (per als xics). Nosatros
no ho celebràvem, nosatros no. Nosatros era la Virgen Niña. Féem la missa, después
féem esta representació en el Col·legi i, a vegades, mos n’anàvem al Rivet a fer la
berena. En canvi Santa Lucia totes les xiquetes d’escola baixàvem a l’Església i a
nosatros mos feen anar les monges a missa, que no faltare. Después elles feen els seus
actes. Después quan féem el Nadal era molt bonico. Féem un Belem extraordinari al
Col·legi, tots col·laboràvem, “ala!, a buscar musgo”. I amb el fred que feia mos
n’anàvem nosatros per ahí pel camí de la Creveta que va al Mas de Vicento, que se mos
gelàvem les mans perquè encara hi havie rosà.
Amb la madre Magdalena féem el “panyito”, que mos durave cent anys i un dia.
Començàvem fent “vainica”, después “vainica doble”, después “pateta de mosca” i en
“sobrefilar el panyito” mos podíem tirar mesos, de veritat, què et sembla?, dos punts... i
a parlar... Quan van passar al Grado Medio que dien, totes les vespraes féem labor i
resàvem -com érem Hijas de Maria i de Teresa de Jesús- totes les vespraes pues
resàvem, no sé, no me’n recordo com se die, la història de Santa Teresa de Jesús. Cada
hora cantàem, no us en recordeu de la cançó que ere? Pues sí, cada vegada que ixíem
del Col·legi se cante: “La Virgen en carne mortal a Zaragoza, a Zaragoza, a Zaragoza...“
(*posa una mica de tonada). I después resàem, después del “cuarto de hora de oración”,
mentre féem labor una sempre estava resant, “el cuarto de hora de oración”. Después
féem el rosari. Totes les vespraes, mentre féem labor, el rosari, en la classe de labor. I
después, quan acabàem, donàem un poquet de religió o Història Sagrada per la vesprà, i
después la visita a l’església. Baixàem a l’església cada tarde, cada tarde. I la madre
Ignàcia mos tenia avorrides perquè deia “ahora a meditar”. I mos tenia un quart d’hora
callant i teníem que meditar. La sentíem suspirar: “ay, amor mío!, ay, amor mío!”, li
deia a Nostre Senyor. I a nosatros la madre Ignàcia mos tenie avorrides allí baix. Jo al
col·legi vaig trobar a faltar, a diferència de les escoles nacionals que tenien un quart
d’hora de recreo, nosatros normalment no en teníem, al col·legi no. Tots els dies, quan
se plegave del col·legi, se die a “exponer la bandera” i entonces cantàem, una l’exivie,
agarrae i cantàem... no me’n recordo... (cantant) “Viva Espanya, alzad los brazos hijos
del pueblo espanyol, que vuelve a resurgir, na, na, na, na...”. “¡Viva Espanya!”.
“¡Viva!”. I entonces anae la xica que ja ere de les majors, agarrae la bandera, i allí a la
finestra que està dalt de l’entrada de lo que ere l’església, que hi havie com un “mástil”,
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allí la posaen, i totes les nits antes d’anar-nos-en, a entrar-la i a cantar altra vegada a la
bandera. Tot en castellà, en valencià no es parlae res. Entre nosatros sí (el parlàvem), les
monges tampoc mos ho prohibien aixina... però l’idioma que se parlae en el col·legi ere
el castellà. Si te dirigies a la monja, castellà, però entre nosatros hasta la madre Ignàcia,
que ere de Ponferrada, al final parlae en valencià, soltae coses.
Hasta l’any 58 tinc el meu bloc de deures que féem a casa. Tinc una maleta que està tot i
ho he repassat, que l’any 58 tenie jo 10 anys i ja féem anàlisis, a mi la gramàtica
m’agradae, les matemàtiques no tant (...) Els dissabtes en el col·legi, pues se feen
activitats, “jo no sé fer labor, sé fer dibuix”. “Fes algun dibuix”. I después l’Evangeli
del dia següent i a limpiar el caixó. El dissabte limpiàem el caixò perquè escrivíem amb
pluma i el tinter tenie uns xorros i mos se feen uns borrons... Féem tapadores per al
tinter perquè el fee més bonico. I limpiàem i después ja baixàem a la Sabatina, els
dissabtes ere la Sabatina. I de la Sabatina, a confessar-se, sempre amb mossèn Aurelio,
sempre mossèn Aurelio (...) Quantes aventures!. I después me’n recordo jo que en el
col·legi va vindre l’època que mos donaen la llet en polvo i tocaen la campana a mitat
del matí: “La leche”. I baixae la madre Lidovina amb un poval de llet i no nos agradae
gens. Uns carrossos... Natros no, quan venie el carrós “ah, què asco”. I per la vesprà el
formatge. Treien unes bandejes... No (m’agradava) molt, manies. El formatge pa ma tia,
li agradae, algun mosset mos féem quan estàem allí fugint de les monges. I después
encara me’n recorde que alguna vegada mos van donar mantequilla, això sí que
m’agradae. Te dien “un papel de la papelera, un papel de la papelera”, i te ficaen un poc
de mantequilla, “ala!, pa berenar”. I amb pa i sucre. La mantequilla ere boníssima. Això
sí que m’agradae. I bueno pues aixina passàem, cantant a la bandera, entrant i ixint,...
(Vaig anar) hasta els catorce anys. (*Mostrant la cartilla de les notes) això són les notes
perquè se vege... Ere el segon grau quan encara anàem amb la madre Magdalena, i això
és el boletín: “Calificaciones quincenales”. I mira quina manera de fer... “aplicación,
conducta, urbanidad, puntualidad y asistencia y prácticas de piedad”. (*Apareix un 10
en “assistència”). Sí, érem molt constants, però ací apareix un 4, me va baixar la nota. Si
vegeres la de la meua germana, que la meua germana anae tots los dies a missa..., deus,
deus, deus,.. (Mostrant el catecisme) Veus?, això és el primer catecisme, m’agradae (...)
Jo tenie 12 anys perquè l’any seixanta... tu fixa’t quina carta. Ai, pues mira, als pares.
Pues jo posave José i Margarita, com si visquere el meu pare. Ai, pos “una carta a los
padres”, pues jo posae a mon pare i ma mare. Jo fee com si estare mon pare viu. Mira:
“Estimados papás:...”. Això ere una redacció... “ja que hemos empezado el nuevo curso
pues estamos muy animadas y con el fin de hacer todo lo mejor posible para merecer el
diploma como el año pasado. El día primero de clase ya fuimos muchas niñas puntuales
para que al fin de año recibir buenas notas el día del Caudillo, festividad propia de todos
los años en el Colegio. Reciban ustedes un fuerte abrazo” (*aquest fragment és llegit
conjuntament per Pepita i per l’Emili). Ah, si escrivien als pares, pos jo a mon pare.
Después els problemes. Un dia mos rèiem perquè, claro, parles de pessetes i después se
quede barato. “En un jardín cuadradado habían tantos metros... -nosatros teníem onze
anys acabats de cumplir- se pagaba a tres pesetas el metro cuadrado...”. Ho fee en
limpio i amb tinta i això ere sagrat. I (lletra) de caligrafia. Al col·legi mos feen fer la
lletra cap allà. Después “España”, “Religión”, “Nuevo Testamento”..., tot ben presentat
amb sombretes, tot sobressalientes. Después ho passàem a limpio, això ho escrivia jo
mateixa..., eh! Sí. Més problemes d’anàlisi, això sí que se me donae a mi, l’anàlisi:
adjetivo determinativo posesivo, género femenino, número singular,... veus?, i una regla
de tres. Això (els títols) mos ho inventàem nosatros, mira era així, veus? Com ho farem
per a demà?, i dibuixàem i después a pintar. Mira, “en treinta dias un hombre gana 600
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pessetas. ¿Cuántos días ha de trabajar para ganar el alquiler anual si paga 960 por
trimestre?”. No te cregues que... “Composición: Las Plantas”. “Composición libre”. A
vore, mira, “Cálculo”, ací està la fetxa, any 60, veus? (...) Mira, això són les labors, les
labors que féem al col·legi... Això ere de la meua germana de l’any, espera que encara
és més antic, és de l’any 53, 54, que ho feen al Col·legi. Sí (ho difuminàem) amb
colores Goya, te’n recordes? Comprar alló ja ere... Quan el Concilio Vaticano II jo me’n
recordo el dia que se va fer, vam anar tots al Cafè, que estae Alandí i va invitar les
monges per a que el vegeren. Totes les monges i les xiquetes vam anar a l’obertura del
Concilio Vaticano II. I al Col·legi van fer dibuixos, jo me’n recordo que a Juan XXIII li
vaig fer la mitra.
2.- Testimonis sobre la lluita obrera clandestina.
Lluïsa Longas. Barcelona, 1943. La dona a Badalona. Cent anys de protagonisme
invisible.
Recuerdo las huelgas de SEAT que me tocó vivirlas muy de cerca, la muerte de
Antonio Ruiz, la persecución de Silvestre de SEAT por aquellos matorrales, te estoy
hablado del año 69. Participé activamente en todas aquellas movilizaciones y en las que
tuvieron lugar con ocasión de la muerte de (Manuel Fernández) Márquez. Cuando lo de
Márquez, que fue el 73, ya estaba en Badalona. El día que mataron a Carrero Blanco, el
Comité de la Unión Local de Badalona junto con miembros del Comité Central del
PSUC se reunieron en esta casa. Cuando me casé, en el 72, vine a vivir aquí, entonces
ya estaba en el PSUC (...). Yo en principio vine y entré en Comisiones Obreras cuando
todavía era ilegal. Formé parte de las luchas de SEAT, de todas aquellas movilizaciones
que hacía Comisiones Obreras, desde Radiadores Roca a todas las demás, las
manifestaciones del Primero de Mayo en la Plaza del Lápiz que digo yo, allí venían los
"grises" y "pom, pom", cinco minutos y todos fuera. La Diada de Sant Boi en
clandestinidad ya fue una Diada muy importante. Entonces empecé a militar en el
Partido. A todo esto ya se conocía mi actividad, la policía me había detectado por la
fábrica donde estábamos trabajando, habíamos estado en luchas, huelgas, mantuvimos
una huelga de 29 días en aquel entonces muy importante. Me ficharon. Yo era Jurado de
Empresa, éramos 90 mujeres en toda España, nos juntaron en el Valle de los Caídos en
unos cursillos sindicales para mujeres a pan y cuchillo, muy bien. Lo primero que nos
hicieron al llegar a Chamartín fue una foto de frente y otra de perfil para tenernos más
fichados, después de viajar toda la noche, una pinta teníamos en la foto..., no me extraña
que cuando sale una foto así pongas cara de malhechora (...) En la negociación del
Convenio fue cuando me despidieron. De todos la única que perdí el juicio fui yo (...)
Fue curioso porque el señor del OPUS DEI me dijo "no vas a trabajar ni aquí ni en
ningún sitio, porque te vamos a pasar a las listas negras". Eso me dijo el del OPUS DEI.
Al no aceptar el trabajo que él me daba pues se puso muy borde y de verdad que él me
dijo que me daba trabajo pero le tenía que decir unas cuantas cosas. En la empresa
también me dijeron antes del juicio que yo era una persona muy inteligente y les dije
que de eso nada. Lo que pasa es que no soy inteligente, soy lista y los veo venir. Y que
firmara el Convenio. Porque, claro, hoy no tiene ningún mérito, los convenios los
firman las Centrales Sindicales y punto, pero en aquella época los convenios eran
empresa por empresa. Me ofrecieron en aquel entonces 800.000 pesetas, estoy hablando
de 26 años atrás. Y yo no tenía 50.000 pesetas que necesitaba para esta casa, para dar
la entrada. Yo vivía en una pensión en Pueblo Seco, tenía por mesilla una silla, por
cama un camastro y por armario una cuerdita de lado a lado tapado con una
cortina-papel. No tenía nada. Vivía sola, sola y en aquel camastro aquella noche lloré
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mucho, porque por un lado tenía 800.000 pesetas y además me subían de categoría, me
ponían bata blanca. Lo otro era la puerta. Y fue la puerta. No me arrepiento. Y a luchar.
Por esto este piso lo quiero mucho, no vale nada pero lo quiero mucho, porque a este
piso le echamos muchas agallas mi marido y yo y lo logramos a base de muchas
renuncias.
Conchi Castellano, Écija, 1949. La immigració a Badalona durant el segle XX.
Entonces cuando la despidieron me acuerdo que entre unas cuantas mujeres hicimos un
cartel y ella se lo colgó y salió de la fábrica por toda la Riera Canyadó hasta casa con el
cartel colgado, en el pecho y en la espalda. El cartel ponía: “Me despiden por tener
vergüenza obrera”.. A mí me llama el gerente, el Jordá, y me dice: “Mire Castellano,
usted se está portando tan mal, nos está haciendo tanto la vida imposible que
tendríamos que echarla a la calle pero como no podemos porque usted es jurado de
empresa, echamos a su hermana. Porque usted es de Comisiones Obreras”. “Yo no soy
de Comisiones Obreras”, le dije irritadísima. Bueno estuve a punto de echarme a llorar
porque yo no era de Comisiones Obreras. Salí con ese cabreo y con rotulador o con
pintura hice un cartel, se lo colgó mi hermana y la acompañamos por la Riera unas
cuantas mujeres. Y allí en la puerta todo el mundo mirando y veías cómo la gente era
receptiva. Jordá, a los dos días, me llama y me dice que iba a readmitir a mi hermana
(...) Mi hermana siguió trabajando hasta que cerró la empresa (...) Recuerdo
perfectamente cuando me presenté para jurado de empresa. A mí me votó la gente para
jurado de empresa a raíz de una lucha que hicimos por “igual trabajo, igual salario,
porque las mujeres, teniendo la misma categoría y con la misma faena, cobrábamos
menos que los hombres. Esto fue asumido por muchas de las mujeres más combativas
de PIHER. En el convenio de 1979 por fin conseguimos en el convenio “igual trabajo,
igual salario (...) Cantábamos canciones clandestinas de aquella época que para mí eran
nuevas, la del “gallo blanco, gallo negro”, “Santa Bárbara bendita” o la del “ Porom
pom pero” que decía la letra: “Ay madre, si te preguntan el qué de mi paradero, en la
Vía Layetana o en la cárcel modelo, por qué, porque queremos pan y trabajo, que no,
que no haya más despidos y que, y que suban los salarios”. Claro, nosotros, la gente de
Comisiones, nos reuníamos, íbamos a hablar con Salvadores que nos daba argumentos y
ya íbamos allí a hablar. Porque, claro, en aquella época tú hablabas con la gente por
grupitos en el comedor, en el vestuario y yo en el jurado de empresa a defender que no
habían de mandarnos a casa por la crisis, que no había necesidad de reducción de
jornada... Creaban una conciencia de que económicamente la empresa iba mal para que
la gente no pidiera mucho a la hora de negociar la plataforma del convenio.
Mari Luz Checa. Huerta de los Marojales, 1957. La immigració a Badalona durant
el segle XX).
Recuerdo que entonces las movilizaciones eran muy diferentes a las de ahora. Entonces
cuando nosotros trabajábamos era cuando empezaban los sindicatos que eran
clandestinos. Y resulta que la nuestra era una de las primeras empresas que cerró y
entonces despedían a la gente sin darles despidos ni nada y nosotros, los trabajadores,
tuvimos que luchar con los sindicatos. Teníamos que ir a escondidas, por la noche, hasta
que los sindicatos los liberaron. Pero sí recuerdo mucho tiempo de ir clandestinamente
a los sindicatos y hacer pintadas de la lucha que había entonces”.
Manuel Armentero. El Carpio, 1944. La immigració a Badalona durant el segle XX.
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En la fábrica es donde se creaban las Comisiones Obreras que eran las comisiones que
se creaban al margen del sindicato vertical. Y quienes pertenecían a las Comisiones
Obreras eran del Partido Comunista, eran del PSUC. Nos encontramos en reuniones que
se hacían en las iglesias. Había curas que nos permitían y nos facilitaban el que nos
pudiéramos reunir en algún local de las iglesias, escondidos y con mucha precaución. Y
ahí es donde yo entro, voy a reuniones de estas de Comisiones Obreras que no eran lo
que luego ya se tomó como un sindicato, al principio eran “comisiones” de “obreros”
que se reunían para hablar de los problemas de la fábrica. Cuando no habían iglesias nos
reuníamos en casas particulares, casa particulares en Santa Coloma, allí arriba donde
está La Colina, recuerdo que un compañero tenía una casa y como estaba muy aislada,
hacíamos reuniones de hasta 20 y 30 personas dentro de su casa. Entrábamos poquito a
poco para no levantar sospechas (...) Bueno, pues yo entré a formar parte del Partido
Socialista Unificado de Cataluña y, a través de aquí, hago también mi vida sindical,
pero ya todo esto en Hispano Olivetti y como cargo sindical en aquellos tiempos fue
cuando empezamos a formar lo que serían las Comisiones Obreras. Se nos planteó
ideológicamente des del partido de que había que meterse en los sindicatos verticales
para tratar des de dentro de ir cambiándolo. Yo pienso que fue una buena estrategia,
porque la estrategia de antes era de no querer saber nada con el sindicato vertical y
entonces nos manteníamos al margen. Pero a raíz de esta estrategia de meternos dentro
del sindicato vertical y empezar a crear las Comisiones Obreras pues yo fui elegido
dentro de la CNS como delegado de empresa y des de ahí, bueno, pues trabajar lo que
era la representación directa. Yo formo parte de Olivetti de la primera comisión de
expertos que se hizo en Cataluña, que era tratar de sustituir a los cargos sindicales que
estaban estipulados por ley. Eran sustituidos para que quien elaborara o quien negociara
el convenio fueran los trabajadores directamente elegidos en asamblea. Era una forma
de ir eliminando el sindicato constituido y legalizado por un sindicato de representación
más directa. Y la primera vez que se logró en Cataluña que cuatro personas sin ser
partidarias de la empresa formaran parte de un comité de negociación fue concretamente
en Olivetti. Y ahí, bueno, pues estuve como enlace sindical y tuve una representación
sindical. Y luego entré en el partido, fue cuando vine a Badalona, estuve dentro del
comité local del PSUC durante bastante tiempo y luego adquirí las responsabilidades de
secretario general del PSUC en Badalona (...) Bueno, en realidad, nosotros todo esto lo
escondíamos. Lo que era actividad política la escondíamos totalmente. Parecíamos
como reivindicando lo que eran los derechos, el derecho a tener un parque. Y algo así
pasaba en las fábricas. En la fábrica cuando luchábamos por un convenio en el fondo
del convenio había una lucha política, lo que pasa que a los trabajadores no se lo
podíamos decir. A los trabajadores sólo podías llevarlos a una manifestación o a una
huelga si lo que les ponías como motivo era el luchar por unas mejores condiciones de
trabajo, por la seguridad, por la higiene, pero sobre todo lo que más llegaba era la lucha
por el convenio, por el salario. Pero nunca se les podía plantar que había que hacer una
lucha para reivindicar las libertades, para reivindicar la democracia, porque los
trabajadores no lo entendían. La gente tenía mucho miedo.
José Antonio Canillas. Barcelona, 1952. La immigració a Badalona durant el segle
XX.
Yo entré en el Comité de Huelga Obrero que era el mejor partido del mundo, era un
partido que surgió de la universidad con cuatro alucinados. Y como tenía ganas de
luchar me metí en el primer partido que conocí y, para mí, entonces, era el mejor del
mundo. Ahora lo veo con otra perspectiva. Entré en el Partido Comunista
Revolucionario con el que estaba ligado el Comité de Huelga Obrero. Su modelo era la
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revolución rusa y decían que todos eran unos revisionistas menos ellos y yo me lo creía.
Con este grupo hacíamos las reuniones semanales en mi casa. Y esta gente tenía unos
sentimientos de clandestinidad muy grandes. Éramos cinco o seis. Leíamos libros de
Lenin, de Marx, El Manifiesto Comunista,... hacíamos una revista y, en ese momento,
me enseñaron a redactar octavillas (...) Con Ginés Martínez y dos más, nos vinculamos
al movimiento real de CCOO. Y ahí empezamos a escuchar a obreros que sabían hablar
y aquello, para mí, fue como una clase porque era una gente que hablaba con el corazón.
Estuvimos en asambleas muy bonitas, muy apasionadas, en las que la gente hablaba con
el corazón. Y estaban los trotskistas que siempre hablaban de la revolución con
discursos muy politizados. Y ahí todo el mundo que pedía la palabra hablaba. Y
empezamos a hacer las asambleas en la fábrica y ya nos vinculamos a CCOO y
empezamos a crear lo que sería la CCOO de Macosa. Tenía 18 años Y fui a la primera
reunión de CCOO a la iglesia de Pueblo Nuevo. La iglesia tenía como dos caras: estaba
la jerárquica pero también había un movimiento dentro de la iglesia que eran los curas
comunistas. (...) Preparamos la huelga por el convenio. Hicimos una plataforma de
veinte o treinta puntos que al final se redujo a dos: cuatrocientas pesetas al día por
cuarenta horas a la semana. Cada día hacíamos la asamblea en un taller diferente y así
todo el mundo estuvo informado. Y la empresa nos metió otra sanción y ya iban dos y a
la tercera... Y entonces hicimos un paro parcial de dos horas y fue un éxito y nos
sancionaron a cuarenta personas con suspensión de empleo y sueldo. Se nos subieron un
poco los humos y empezamos a coger fuerza y empezaron a surgir más dirigentes.
Surgió uno que era García Castro que era secretario general del PCE (I), luego Partido
del Trabajo. Pues este hombre estaba trabajando allí de peón y escucharlo hablar con
aquel andaluz tan bonito que tenía pues era gloria, daba unos discursos... Me acuerdo
que uno de la CNT decía que eran huelgas reformistas y nosotros decíamos que todas
las huelgas eran políticas porque cuando luchas por un aumento salarial estás haciendo
una huelga policía. En Francia, en cambio, no, porque la huelga es legal. Pero en España
en el momento que tú haces una huelga estás atentando contra la ley establecida y estás
diciendo que las leyes políticas son incorrectas e injustas. Por lo tanto una huelga,
aunque sea por un aumento salarial, se convierte en una huelga política... Al
despedirnos los trabajadores fueron a la huelga en solidaridad y por la readmisión de
los compañeros despedidos. La empresa paró por completo y nos readmitió. El día que
nos readmite estaban todos los trabajadores en una explanada de la entrada de la fábrica
y cuando entramos los despedidos nos hicieron un pasillo. Y allí tendrías que haber
visto tú a los obreros llorando, porque aquello era para ellos, después de veinte o treinta
años de dictadura, era su primera victoria. Después de tantos años de silencio habían
conseguido aquello que querían, la readmisión de los trabajadores. Tendrías que haber
visto a hombres de cincuenta años llorando (...) Así se nos subió un poco los humos a la
cabeza y en la siguiente asamblea propusimos hacer una huelga general. Y Eladio
García Castro nos recomendó que había momentos en los que lo mejor era replegarse,
coger fuerzas y seguir luchando. Pero allí no había nadie que nos parase porque nos
habíamos lanzado a la revolución, ya. Y entonces nos metimos en una huelga general
indefinida y nos despidieron a los mismos y a más, es decir, perdón, la empresa nos
despidió a todos, a los dos mil trabajadores. Estuvimos cinco días de huelga pero llega
un momento en el que no cobras y la capacidad económica de la gente era muy limitada.
Y llegó un momento en que la empresa dejó que algunos trabajadores entraran y dijo
que los que no entraran sí que serían definitivamente despedidos. Y dejaron que
entrasen todos menos los primeros cuarenta, que éramos los que habíamos estado
sancionados. Así que nos sacrificamos y nos quedamos en la calle. Es decir, de una
derrota hicimos una victoria. El avance de la lucha se mide así. Vimos cómo había
quedado el ejército después de la batalla y vimos que éramos más que antes. No
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tenemos las cuatrocientas pesetas pero tenemos gente que va a seguir luchando (...)Yo
estaba en la izquierda sindical y éramos críticos con la Unión Soviética y
considerábamos que lo que había era un capitalismo de Estado. Todos los comunistas
consideramos que llegaríamos a una sociedad sin clases, que el mundo tenía una
evolución natural que siempre se iba perfeccionando. Y yo siento que el muro se me cae
encima y que el mundo va en otra dirección de la que yo pensaba y que quizás algunas
cosas no las hacíamos del todo bien. Dejé mi militancia política y seguí trabajando en
CCOO como independiente. Creo que fue un momento importante en la historia porque
junto con la desaparición de la URSS cayó el comunismo y nos encontramos con un
solo poder, que es el de USA. Yo en concreto, ahora, me dedico a hacer cosas más a la
medida del hombre. Yo me dedico a construir y a fomentar diferentes movimientos
como SOS Racismo. En esto hay una doble cara: interesarte por causas justas que
considero buenas, quiero cosas más palpables, quiero irme a casa con algo bueno que
toque y vea, que vea contenta a la persona que trate. Pero tiene una cosa mala: que ya
no está enmarcada dentro de la transformación global de la sociedad, es decir, hay otro
desencanto porque no vemos posible una sociedad nueva y hacemos arreglos con las
cosas concretas.
Gabriel Márquez. Vélmez, 1931. La immigració a Badalona durant el segle XX).
Cuando salgo de la cárcel me vengo para Barcelona, a Tarrasa y ya tomé contacto aquí
en Barcelona a través de Antonio Sánchez que era de Montilla. Hice ese contacto para
que supieran que estaba aquí y a ver cómo yo podía relacionarme de nuevo. La verdad
es, todo hay que decirlo, es una época en que aquí las cosas también estaban muy mal
porque había habido muchas detenciones también en aquellos años en Barcelona y a
toda la gente que había pasado por la cárcel, al tener ficha de la policía, no la dejaban
organizarse con lo que era la regular, las células, del Partido que no eran conocidas por
la policía. Yo sabía que el se venía de Andalucía aquí, dejaba de ser del PCE y pasaba al
PSUC que era igual que el PCE en ese aspecto. Me tiré 6 o 7 años en que ni siquiera me
dieron contacto con los de Tarrasa. Entonces, en ese proceso, nos dedicamos a
organizar a gente expresa, gente que había pasado por las cárceles y que ya estaba
fichada por la policía.. Mucha gente que salió de la cárcel antes que yo y toda la gente
que pudo se vino para aquí. Unos que conocía yo mismo y otros a través de otros,
íbamos enredando y entonces hicimos una organización de expresos. Grupos en Rubí,
grupos en La Garriga,... El Gutierrez Dias, el Guti, hacía poco que había venido de
Burgos y también estaba liado con esto. Hacíamos excursiones con las familias. En
Tarrasa, donde había muchos expresos, íbamos a un sitio que le llamábamos la Fuente
de las Cañas que era un sitio donde las Comisiones Obreras iban a reunirse las primeras
veces. Estábamos muy aislados, el contacto que teníamos nosotros era un contacto con
expresos, la gran masa de expresos no teníamos relación con lo que era la vida del
partido en activo, la vida regular que se dice. Y a través de esa red de expresos yo doy
con una familia de Jaén que vive en Hospitalet, con Felipe Cruz, militante histórico,
trabajador de la España Industrial que lo habían detenido varias veces. Por la barraca de
Felipe Cruz pasaron infinidad de gentes. Era una casa acogedora, era una barraca con
patio que tenía una higuera y allí permitía hacer reuniones y hasta esconder cosas. El
sabrá lo que tendría metido allí en aquella higuera Y a través de Felipe Cruz, como se
movía algo en Comisiones Obreras, yo ya tomé contacto con este movimiento. Me
dice: “oye, quieres venir a una reunión a la iglesia de San Miguel de Cornellá?” Y
entonces asistí yo a la primera reunión y allí ya se trataba de Comisiones Obreras. Vino
poca gente, no sé si éramos 8 o 10, desde Hospitalet fuimos allí Felipe Cruz y yo, me
llevó él a mí y Felipe Cruz fue el que me fue metiendo en estas vías. Nosotros teníamos
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la orientación de que como éramos gente “fichá”, no teníamos porqué ser clandestinos y
por tanto éramos las personas más adecuadas para a correr ciertos riesgos porque ya nos
conocían. El que nosotros protestáramos en la fábrica o que nos moviéramos en ese
terreno era, de alguna manera, normal. Nosotros debíamos formar parte de esas masas
que se podían organizar en las empresas. Entonces, un buen día, después de ir a aquella
primera reunión a Cornellá, dice Felipe: “Bueno, en San medir, en San Medir hay una
reunión que será más amplia que la que hicimos allí, ¿quieres venir?”. “Hombre, ¿cómo
no voy a ir?, claro que voy a ir”. Porque la verdad es que aquello de los expresos era un
poco aburrido, porque no era lo que la gente joven aspiraba, ¿no?, veía que aquello era
muy poco para algunos como yo. Con que me lleva a la iglesia de San Medir. Me
acuerdo que era un domingo y fuimos allí y ¡coño!, aquello ya era pues unas 40 o 50
personas. Allí se habló de las elecciones, que iban avenir las elecciones y que había que
preparar la plataforma. Se repartió la plataforma y ya se empezó a hablar. Aquello ya
era una cosa de obreros que no tenían nada que ver con la vida de los expresos. Y a la
segunda reunión, me parece, fue cuando yo ya encontré a Ángel Rozas que ahora es el
presidente del Archivo Histórico. Era la persona que enfocaba las cosas, el que
orientaba, era la estrella de aquella reunión. Total que, a partir de ahí, yo ya me
incorporé. Discutíamos las cosas del movimiento obrero, yo estaba en Comisiones
Obreras sin abandonar la agrupación de donde estaba encuadrado con los expresos. El
caso es que yo ya empecé a conocer más gente y nos estructuramos entonces ya por
ramas, la construcción, el metal, el no sé qué, el no sé cuantos, y aquello ya se
estructuró un poco.(...) Nosotros, los que habíamos militado en el Partido Comunista,
todas estas cosas las teníamos mucho más asumidas, porque, como puedes ver, las
experiencias de Andalucía, las mías, eran las de mucha gente. Toda esa gente había
corrido riesgos tremendos y esa gente tenía el respaldo del Partido Comunista y algunos
trabajábamos en los sindicatos verticales como enlaces sindicales y participábamos en
las juntas sociales. Claro, a estos movimientos de masas se incorporan sectores
católicos que tienen más miedo que nosotros, tienen más miedo y eso es natural y es
lícito pero eso no quita que aquellas personas no fueran muy honestas y honradas que
participaban en los movimientos cuando llegaba el caso. En los primeros expedientes de
Comisiones Obreras había gente de la USO, había gente de la JOC, había gente de la
HOAC y había gente de todo, ¿no? Porque aquello era un importante movimiento de
masas el que se fomentó en los años 65, 66,... (...) Las Comisiones Obreras no estaban
declaradas fuera de la ley, no las tenían “contemplás”, por tanto nosotros decíamos que
no nos podían condenar porque no estábamos contemplados por la ley. Una Comisión
Obrera en una fábrica se hacía para reivindicar una cosa, pero como las reivindicaciones
no faltaban, esas comisiones ya había que dejarlas permanentes, paralelamente a lo que
podrían ser los comités de empresa, pues esas comisiones reivindicaban como quien
dice, más allá de lo que daban los enlaces.
Felipe Barrera. Morón de la Frontera, 1948. La immigració a Badalona durant el
segle XX.
Y cuando los partidos políticos empezaron a sacar la cabeza con más profundidad en la
calle, pues ahí empecé a participar y fui a mítines en el año setenta y siete. Aunque mis
ideas era de izquierdas, nunca he tenido ninguna adscripción política hasta el año 77
que me afilié a la UGT. En el 78 fui elegido en mi empresa representante de los
trabajadores y en este mismo año me afilié al Partido Socialista y a finales de año asistí
como delegado al primer congreso del metal de Cataluña. Y ahí entró mi inquietud
sindical. Participé y vi que el sindicato no sólo se limitaba a defender los intereses de
los trabajadores en su propia empresa, sino que era algo más amplio, más extenso. Y
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entonces empecé a militar. En el 79 me eligieron miembro de la primera ejecutiva que
se hizo en el sindicato de San Adrián del Besós como secretario de acción sindical y
estuve militando hasta ser secretario general de la Unión Local de San Adrián. Y allí
estuve tres o cuatro años. En el año 81 salí en la comarcal y en el 83 salí secretario
general del metal del Barcelonés Nord.
Cipriano López. Valencia de Alcántara, 1945. La immigració a Badalona durant el
segle XX.
Yo partí de lo que me dijeron mis padres y mis propias convicciones. Intenté afiliarme
al PSOE, pedí permiso para entrar y me dijeron que el PSOE no estaba y que no se
afiliaba y que ese partido no existía. Fui a una casa particular que estaban afiliando
gente a CCOO pero se me ocurrió pedir el estatuto para saber de qué estaban hablando y
un poco más y me echan de la casa. Y al final recalé en la UGT. En la UGT éramos muy
poquitos y aquí sí que pudimos hacer un cierto trabajo. Y, a partir de aquí, empecé a
meterme en política, no me apunté al Partido Socialista hasta que no quedó un solo
Partido Socialista de Catalunya, porque había tres. Reagrupament, el Congrès y el
PSOE. Me afilié cuando se unificaron los tres (...) Las primeras elecciones
democráticas fue una experiencia que hoy, la juventud de hoy, la generación posterior,
veo que no valora suficiente. Bueno yo no había votado nunca, bueno, sí que había
votado una vez en unas lecciones pseudodemocráticas, pero mucha gente no había
votado nunca y los viejos que habían votado anteriormente llevaban cuarenta y pico
años sin poder ejercer el derecho a voto. Y bueno, yo creo que fue una gran explosión,
eso sí que fue una gran explosión de alegría y de júbilo.
Salvadora Castaño. Devilla, 1945. La immigració a Badalona durant el segle X.
Mi contacto con la vida política siempre se ha dado a partir del trabajo y a partir de mi
inquietud. En un principio en Badalona no conecto directamente con gente del PSUC
sino con un movimiento asociativo en el barrio de Llefià, con una gente que se reunía
para hablar como asociaciones de vecinos, movimientos de iglesia, etc. Yo primero
empecé en Santa Coloma en la iglesia de Santa Rosa. Vino un cura, el vicario, que era
muy juvenil, que estaba ya en conexión con el movimiento juvenil de las JOC, Juventud
Obrera Cristiana y fue él quien me habló de las JOC. Había un grupito de chicos y
chicas y entonces fui yo la que hice la fundación de las JOC en Santa Coloma y empecé
a organizar un grupito. Yo me leí el libro de Cardinj que era el libro central para tener
claras las ideas de las JOC.... Era un estilo de renovación y de visión de la iglesia
diferente, era un poco trabajar más la iglesia de los pobres, no la iglesia de la jerarquía.
El movimiento juvenil de las JOC fue creciendo y ya empezamos a hacer grupitos,
conectando con Barcelona, teniendo responsabilidades. Y aquí nos mezclamos todo tipo
de inmigrantes y residentes en Cataluña y empezamos a descubrir la necesidad de salir
juntos, de hacer excursiones, y la JOC se fue solidificando y extendiendo. Había un
método de trabajo que era la Revisión de Vida. Nos planteamos la conexión con otros
chicos y chicas de la empresa donde nuestro esquema de las JOC ya te hablaba sobre el
respeto a las juventudes trabajadoras, de que no nos tomaran el pelo con los contratos,
de que no nos hicieran hacer más horas, de que exigiéramos el respeto y el trato social
en el trabajo, de no a las humillaciones. Todo eso los que estábamos organizados en el
grupo lo íbamos extendiendo en el trabajo. Yo no sabía bien ligarlo a la política pero era
ya una iniciación al mundo de los adultos a nivel político. En esta época empezamos a
estudiar la historia del movimiento obrero. Recuerdo a Santi Solé, San Adrián,... Yo
asumí la función de llevar el grupo y luego fui responsable de los aprendices a nivel de
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comarca. A partir de aquí algunos partidos políticos empiezan a darse cuenta de que
hay un movimiento asociativo de iglesia muy importante y que la iglesia facilita
también el que se incorporen gente en sus locales para poderse reunir. Y empezaron
avenir alguna gente a reunirse sin que nosotros supiéramos ni quienes eran ni nada. A
partir de aquí yo me caso y nos vamos a vivir a Llefià. Tanto mi marido como yo
creímos que había un movimiento bastante majo alrededor de la iglesia de Llefià,
donde estaba el mosén Carrera –que ahora es obispo auxiliar de Barcelona- en el que
hacía falta un poco destapar más a nivel social las reivindicaciones políticas. Y
entramos a trabajar más bien en una línea de despertar socialmente más que
reivindicativa políticamente. Y empezamos a organizar sesiones de cine-fórum. Allí
hacían cine para entretener a los niños inmigrantes porque en el barrio no había
servicios y entonces la iglesia hacía cine para los chicos. Nosotros continuamos y
empezamos a hacer cine para los adultos los sábados también. Y paralelamente en
Badalona centro se empezó también a hacer cine-fórum, y nos reuníamos en alguna casa
para preparar los fórums y las películas. Yo recuerdo en esto a Jaume Oliveras y luego a
uno de los hermanos de los Soler, Francesc Amigó. Y había curas que estaban abiertos
a promocionar la JOC Yo recuerdo haber hecho concentraciones de jóvenes de JOC en
el convento de Tiana pero con una actitud de revisión muy profunda, con objetivos muy
claros a nivel humano, a nivel social, a nivel de reivindicar los derechos del trabajador
para que no te humillaran, para que no te maltrataran, para que se te respetara porque
había como una escala de autoridad muy fuerte entre los encargados y los aprendices.
Para mí fue una época en que quizás hay algunos aspectos que no me sirven pero que ha
sido muy bonito, muy intenso y que han hecho de mí mucha parte de lo que soy ahora.
Entonces tengo que respetar mucho todo ese carácter de la iglesia como movimiento
político, social, cultural y humano. Vivo en Llefià y entro en contacto con el PSUC en
Badalona (...). Hubo algunos otros actos que yo recuerdo en que participamos
masivamente a nivel de Llefià, que era la celebración del Primero de Mayo. Fue el
primer acto político que se realizó en los astilleros de Barcelona y en Sant Jeroni, donde
yo recuerdo que Adonio era uno de los protagonistas de la organización del acto. Se
presentó la policía allí, invadió Sant Jeroni y se llevaron a Adonio detenido y a otros.

Miguel Guerrero. Otívar, 1936. La immigració a Badalona durant el segle XX.
Mi trabajo profesional no rompió nunca mi trayectoria social. Ahora bien durante esa
época de pluriempleo tuve que aflojar un poco mi actividad revolucionaria. En ese
momento yo era secretario de organización del Comité Comarcal del PSUC del
Barcelonés Nord. Y no solamente tuve que renunciar a este cargo, tuve que salir
también del Comité Comarcal ya que no tenía tiempo para nada y los horarios de esas
reuniones no podían estar supeditado a las difíciles condiciones de tiempo en que yo
me encontraba. Durante la jornada de trabajo sí que continuaba ejercitando la tarea legal
sindical, pues era secretario del Jurado de Empresa de ESESA (Estudios y Servicios
Eléctricos S.A., filial de FECSA, instalada en Badalona, junto a la Cross). También en
el trabajo político las reuniones las hacía y las octavillas del partido las tiraba por la
noche. Las reuniones de célula y las discusión política las hacíamos como siempre aquí
los tres camaradas que la formábamos, nos poníamos de acuerdo en los horarios y
continuábamos nuestra tarea política con toda normalidad. Cuando terminó aquello
volví al Comité Comarcal del PSUC y se me dio la responsabilidad de la Secretaría del
movimiento obrero y sindical” (...) El equipo nuestro del Jurado de Empresa tampoco
era moco de pavo. Daré algunos nombres: Ramón Jurado Fernández, José Martínez
García, Manuel Marín Rubio, Jaume Muns Masip, Ginés Soto, José Sánchez, Joan
589

Piñol, Adrián del Pulgar, Antonio Gavilán Merino, y , más tarde, un tal Fabregat Sisón,
Antonio Martínez Valero, Valentín Antón, Pedro Bolivar, Antonio Bolivar, Enric
Crusant de Abaria,...y así una lista mucho más larga. La composición ideológica era la
siguiente: Marín, Jurado, Martínez, Crusant y Guerrero, comunistas; Sánchez, Sisón y
Antón, socialistas; Adrián del Pulgar, falangista; Piñol, carlista; Muns, Gavilán y
Valero, independientes pro-comunistas; el resto, independientes de izquierda. A pesar
de la composición tan heterogénea de nuestro colectivo sindical, éste era la envidia y el
rompezabezas de los mandos verticalistas pues ni percibían ni existían elementos de
desunión a la hora de la defensa de los intereses que representábamos y esto no lo
podían comprender. La razón de ello es muy sencilla: nuestra costumbre de discutir
minuciosamente cualquier planteamiento hasta llegar al consenso y hacer de nuestras
voluntades una sola piña y la erradicación del sectarismo. Todo nuestro quehacer giraba
en torno al sindicalismo asambleario en cuyo escenario los comunistas nos movíamos
como nadie. Las actas del jurado de empresa eran colocadas en la tablilla de anuncios
para que fueran leídas por todos los trabajadores; la verdad es que éstas se convertían en
boletines informativos y eran esperadas con ganas para su lectura. Todo esto me daba a
mí muchísimo trabajo puesto que, como secretario, era el redactor de todos estos
escritos. Yo estuve de secretario del jurado de empresa desde las elecciones sindicales
de 1963 a las celebradas en 1974, 11 años seguidos. Yo no había visto un acta en mi
vida y tener que redactarlas me costó mucho. Después, una vez dominados los temas,
redactaba actas e informes como un loco. Este fue el trabajo más bonito de mi vida
aunque nunca aprendí bien a resumir las actas (...) Llevaba las nóminas, los pagos de los
salarios, las altas y las bajas del personal, seguros sociales, tenía que interpretar la
aplicación de los convenios colectivos y todo lo relacionado con la plantilla de una
empresa de 220 trabajadores... Tenías que desarrollar toda tu capacidad de creación,
tenías que argumentar, ... Todo esto te llevaba a estudios, propuestas y contrapropuestas
siempre sin parar. El trabajo sindical y el político es todo un mundo muy parecido que
no puede desligarse uno del otro. Es una cosa muy apasionante porque es una inquietud
muy fuerte que tú llevas dentro y te acompaña a todas horas y a todas partes y, cuando
mejor estás, es cuando estás haciendo algo. Porque, claro, existe un sistema capitalista
de producción, una leyes opresivas contra los pobres, contra los trabajadores y todo eso
hay que destruirlo anteponiendo un sistema alternativo que sea más humano y más
equitativo. Y esa es una lucha para la transformación de un régimen igualitario que nos
compete a los trabajadores como seres que pertenecemos a una clase social antagónica
al sistema capitalista. Estamos en contra del capitalismo y luchamos contra eso, pero
eso no quiere decir que vayamos destruyendo empresas o boicoteando por norma el
proceso de producción de una entidad sin ninguna causa justificada. Otra cosa es una
actitud de lucha de los trabajadores en defensa de sus intereses, en donde ahí sí que
vamos a la confrontación o a una lucha generalizada con una razón por delante.
La filial de FECSA, a excepción de su cadena de mando, se hace con una plantilla fija
en su mayoría del campesinado, de gente que viene de fuera y asume la causa del
proletariado. Por eso aprende rápidamente a rebelarse y a luchar. Naturalmente en eso
influye gente experimentada como Ramón Jurado, comunista insobornable; José
Martínez, obrero exportuario; Manuel Marín, antiguo miembro de las Juventudes
Anarquistas,... Con ellos y este humilde dicente, se constituye la primera organización
comunista en ESESA y en el ramo de la producción de la energía en Cataluña. Esto
explica también por qué nace allí la primera Comisión Obrera a nivel general, llevando
al mismo tiempo la portavocía del ramo de la energía. Nuestro enganche se produce en
la histórica asamblea de la parroquia de San Medir y, a partir de allí, comenzamos a
trabajar coordinada y orgánicamente (...) Las decisiones de movilización se tomaban,
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primero en el Partido, después en CCOO, luego en el colectivo sindical de la empresa y
definitivamente en la asamblea entre todos los trabajadores que eran los que tenían
auténticamente la palabra. Antes de esto, todo lo anterior, no eran más que propuestas
que tenían que refrendar los compañeros de trabajo juntos, acertadas o enfrentadas a
otras iniciativas aportadas por otros colectivos de signo no comunista ni de CCOO” (...)
Yo me encontraba también en una situación en la que no daba mucho más de lo que
estaba haciendo tenía una actividad sindical frenética en la empresa, en el vertical y en
el montaje de las ilegales y perseguidas Comisiones Obreras del Barcelonés Nord. Pero
también el Partido me había dado la responsabilidad de la secretaría de Organización
del Comité Comarcal del PSUC. Hubo momentos tensos por el incremento del cerco
policial. El Partido me exigía apartarme de algunas movilizaciones de masas para evitar
el riesgo represivo y para no poner en más peligro la organización. Lo cual me llevó a
algún que otro disgusto porque los que no conocían cual era mi actividad política
clandestina, me tomaban como un cobarde desertor, cosa que no era, pero me jodía un
montón porque no lo podía explicar. Así es que tuve de desistir de participar en la
dirección de las luchas vecinales (...) Todos los compañeros nos conocían como
comunistas porque nosotros hacíamos un trabajo de solidaridad que sólo lo hacían los
comunistas. Pedíamos firmas en apoyo de la amnistía para los presos políticos y los que
estaban en el exilio, hacíamos campaña contra la Guerra del Vietnam, nos
pronunciábamos contra la pena de muerte ,-por eso motivo yo fui detenido cuando el
proceso de Burgos-, acudíamos a todas las manifestaciones convocadas por Comisiones
Obreras y hacíamos huelgas de solidaridad con otros destacamentos obreros en lucha
contra los golpes represivos del régimen. En fin, desarrollábamos una actividad sin
descanso de lucha política y sindical en todos los sentidos. Lo que pasa es que nosotros
negábamos siempre que éramos comunistas por la sencilla razón de que reconocerlo era
como ofrecer las muñecas a los grilletes de la represión.
Creo que merecen una mención las parroquias y los sacerdotes que, pese a las presiones
recibidas de las autoridades civiles y eclesiásticas, nos abrían sus puertas. En Badalona
en la calle Tortosa, en el barrio de Llefià, en el barrio de Pomar, en el de Sant Adrià de
Besòs, en la parte de arriba, en Santa Coloma de Gramenet, en el barrio de Santa Rosa,
en El Fondo y en la “cartedral”. Todos estos curas estaban coordinados y nos prestaban
una ayuda inestimable, sin esta ayuda nos hubiera sido muy difícil el mantenernos en la
lucha para estructurar las CCOO. Otros campos de acción al aire libre en el Barcelonés
Nord, fueron los sitios de Llefià, La Balsa, Montigalà, El sanatorio, en el antiguo
convento de los frailes de Sant Jeroni de la Murtra. (...) Y no me puedo olvidar del papel
tan importante jugado por los abogados laboralistas: Agustín de Semir, Albert Fina,
Solé Barberà, Montserrat Avilés, Luis Salvadores, Riera,... El compromiso de estos
profesionales con la causa de los trabajadores fue de un altruismo militante
inconmensurable.
Tina Cabrera. Orjiva, 1957. La immigració a Badalona durant el segle XX.
Casi siempre he visto a los movimientos libertarios mucho más a favor de la liberación
de las mujeres y la mujer se ha sentido bastante libre con el movimiento libertario Yo
no he sido ni machista ni he querido ser feminista, he querido defender al ser humano, a
la persona, sin distinción de ninguna cosa. Una de las experiencias que más me gusta es
la actividad sindical que yo llevaba a la fábrica, editábamos un periódico que se
llamaba “ABA”, fue bastante chula aquella experiencia. Luego, cuando quisimos
presentarnos a las elecciones sindicales, en un principio las rechazamos, después las
empezamos a aceptar. Bueno ha habido mucha discusión sobre esto, yo creo que es uno
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de los puntos difíciles de ver. Siempre hemos pensado en lo de la democracia directa,
partir desde el barrio, desde las células pequeñas de la sociedad. En el sistema político
actual se eligen unos partidos políticos, unas personas, ellos toman las decisiones y si no
te gustan pues los cambias. Nosotros pensábamos que las decisiones se habían de tomar
desde abajo para arriba y en función de eso hemos rechazado el sistema, las elecciones y
todo lo que le rodea. He participado en muchas manifestaciones. Casi siempre han sido
manifestaciones organizadas por la CNT, yo siempre he asistido a las manifestaciones
el Primero de Mayo, a las primeras reivindicaciones autonómicas, en muchas
manifestaciones de reivindicaciones laborales,...
Joan Perich. Barcelona. La immigració a Badalona durant el segle XX.
Recordo sobretot que sortíem en colla i ens anàvem a la Plaça Sant Jaume a cantar “els
segadors” i acabàvem corrent pels carrers, clar, perquè anaven el grisos al darrera.
D’això me’n recordo. Tenia un amic que era un veí del costat de casa que anava a la
universitat. Era més jove que jo. Aquest es va fer del PSUC i, com que era amic d’ell i a
vegades no sabíem on anar, pues a vegades me’n anava amb ell a veure els clàssics
recitals clandestins. Que bueno, mai ens havia pasta res, no? Cantaven cançons que no
es deixaven cantar. Quan vaig entrar en aquell taller ja vaig començar sent delegat.
Llavors estava a Comissions y després casi tota la meva vida he sigut delegat.
3.- Testimonis sobre la Transició
Guillermo Garcia. Benassal, 1918. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural
realitzat amb fonts orals.
Ojalà no l’haguera conegut perquè lo que li tenim que agrair ja veus... tota la joventut
des dels divuit anys que mos en vam anar la majoria i mos va fer malbé la joventut, i
avant (...) A l’haver el moviment de Tejero pos nosatros tots vam pensar mal, qui més i
qui menos dien: “cap als pobles, cap als pobles, perquè allí sempre estaràs més
tranquil”. A València els tanques estaven pels carrers i a la ràdio dien que no res de
rogles ni reunions, i tots els partits, que fora partits... La gent a Castelló la veies tirar
propaganda del partit, eixa nit vam passar molt de susto, tu estudiaves a València i sort
que et va pillar a Castelló.
Josep Maria Domènec. Benassal, 1919. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural
realitzat amb fonts orals.
“Franco, ha muerto". Això ho van dir aixina. Home, per les penúries que vam passar,
pels afusellaments que van fer después, per tot... No ni havie dret que se fere això. "Ja
t'hagueres pogut morir cent anys antes". Una alegria molt gran, no és que el volia mal,
de veritat, però (em vaig) alegrar en un sentit. És que als pobles se va formar una
dictadura, fes-te compte, entonces. Els que eren de dreta, eren de dreta i manaen i els
altres a callar, no tenies veu. Jo vaig tindre la sort que, aunque tinguera una idea o en
tinguera una altra, vaig anar pel món i ere correcte, "xa, hem d'anar ací, hem d'anar
allà". Jo no haguera anat mai a un puesto i fer-li una malesa a este i fotre-li unes hòsties.
Jo no ho he fet mai això. Allò ere una cosa que Franco havie de morir un dia u altre.
Uns estaven contents, els altres no; ara canviarà tot, ara no canviarà; però resulte que
manaen (...) He anat a votar en totes les eleccions i no l'he tirat mai en blanc. Votava en
contra dels que manaen perquè dic "si tots voten a eixe...". No per assumpte polític sinó
perquè han de tindre oposició eixa gent. Ha d’haver un u altre que els digue "això no ho
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feu bé", perquè sinó fan el que els done la gana. Si tots anem a votar i el guanyador no
té oposició, passaríem per l'aro. No és qüestió de votar perquè este és més guapo, has de
votar perquè no hi hagi una majoria absoluta i entonces, a l’haver contradicció, te
respecten uns i altres i, sinó, els que han tret majoria t'envien a cagar i els altres, com no
han guanyat res, no han aclarit res. És qüestió de mentalitat que no de política. Jo
sempre he tingut afició a llegir, lo que moltes coses no les entenia, ahí hi ha no sé
quants llibres. M'ha agradat llegir, ara, jo, intel·ligent, no era. El meu cap estave algo
avariat.
Gerardo Garcia. Benassal, 1925. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals).
Quan va morir Franco va ser quan van vindre tots los que havien fugit fora d´Espanya,
eren emigrants (*vol dir exiliats), i van poder tornar a casa. La mort de Franco a mi no
res perquè la política se me va entravessar perquè el pare de Rosario va estar tants anys
a la presó…, se me va entravessar de tal manera que ja no vull ni sentir parlar de la
política. (Patro: “No som polítics, natros”). No, no; me penso que no, perquè van
quedar fartets tots. Me penso que no, no tenien cap idea de tornar-ne a fer una altra i
aclarir-ho, no, me penso que no, eh! Jo, per lo menos, no he tingut mai idees d´eixes. A
votar pos sí, después que hi han hagut eleccions, hem anat sempre. Sí, perquè tots tenim
passió a un o altre, encà que no sigue de casa, perquè mira, jo, què vols que te diga? Jo,
polític, no he segut mai, però tinc un cunyadet que és el germanet de Patro, Paco -no
vull amagar-ho gens- jo no havia votat mai, ni per a eixe partit, ni per a cap, perquè no
havia sigut mai partidari de… I quan vaig compendre que el meu vot li podie fer un
favor a Paco, pos sí que li vaig votar, jo i la dona, però jo de política no me parles,
perquè de política estic pa dir-te que em posaria mal si parlàrem de la política. A una
parenteta meua li ha costat una enfermetat. La política és roïna. La política és molt roïna
perquè, per bé que vulgues fer-ho, no ho faràs mai (bé) pa tots. I porte rencors, també.
Sí, la política és roïna. El que se pose en política, li va bé si pot viure de la política,
perquè no cal que emplee cap capital; però el que no ha de traure res d´ella, ne trobaràs
més del noranta per cent que s´estimarien més no conèixer-la. Jo sóc d´eixos, eh!, el
meu pensament és eixe, te dic la veritat. Porte rencors perquè una vegà no ha quedat
content, a lo millor aquell rencor el porte damunt hasta que es mor, i això no deurie de
ser; però és perquè les persones no són totes justes. Hi ha persones que els agrae d’anar
per davant i, si parlen, que parlen. Estàs en el cas que és aixina? S´ha de cavil·lar molt i
s´ha de perdre la vergonya moltes vegaes, me penso jo, eh!. Jo, a mi sí que me donarie
vergonya moltes vegaes de fer algunes coses que fan els polítics, i me sabrie molt de
mal de fer mal a ningú i pa eixes coses pos no valen tots, pa fer-les, no valen tots.
Luis Claramonte. Benassal, 1925. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural
realitzat amb fonts orals.
Els que havíem viscut amb els Rojos ens vam alegrar, als altres els va doldre, perquè
Franco, en conjunt va deixar a molts col·locats, i ho van sentir molt. Als altres mos va
esbarrar, era igual que estigués Franco com un altre, com ara el rei. Jo sóc republicà i
mon pare era republicà. La transició la majoria de la gent no la va notar per cap lloc, van
continuar la vida igual, i avant. Les eleccions, havia molta gent que les recordava com
jo, que era un xiquet, i les vam agafar com una cosa natural. (El meu concepte de
política? Jo t’heu diré de seguida. Esta dona meua, un dia un capellà volia que li
diguera com era jo, i va traure la conclusió que sóc agnòstic, i és de veres, no en la part
religiosa, en totes les coses. Escèptic o àcrata, seria la paraula adequada. (Anúncia: “Jo,
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aquell moment el vaig vore mes bé amb tranquil·litat”.
Juan Badal. Benassal, 1927. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals.
(El dia que va morir Franco vaig tenir un) sentiment de goig. No perquè es morguere ell
sinó per vore si podie vindre una democràcia. No perquè tenia ganes de que es
morguere, ere goig per vore si s´obrie una democràcia i tinguérem tots veu i vot, sense
fer cap mal a ningú. (Les primeres eleccions) jo allò ho vaig sentir amb molta il·lusió,
perquè ere pa que se fere una democràcia i que tots tingueren veu i vot. Jo, el punt més
crític que vam tindre a esta casa, va ser el dia del Cop d´Estat. Vaig tindre temor no per
mi, que jo no havia fet cap mal, ni estava a cap partit polític ni res, vaig tindre temor per
si se trencaen les regles de joc, de la llibertat de tots els espanyols. Això sí que vaig
tindre temor. I sempre l´hai admirat i l´admiro el rei. Sempre, sempre l´hai admirat i
l´admiraré tota la vida el rei. Hasta que va parlar, no me vaig gitar, hasta que no va
parlar el rei. Allò me va tornar l´ànim al cos. El rei, va estar al puesto. (La imposició de
la monarquia) no va ser tot lo límpio que a lo millor s´haguere volgut però, poquet a
poquet, ha arribat a ser iguals pa tots. Sense fer cap mal a ningú tots tenim veu i vot.
Sense fer cap mal a ningú pots parlar, pots expressar, pots dir lo que penses. Que quan a
Franco no podies pensar. Hasta ara (sempre he anat a votar), sí. Tal volta d´ara per avant
no vaisga. Sí, jo sempre hai votat al Partit Socialista. (Benilde: “I jo també”). Jo ni estic
afiliat, ni vull estar, però jo penso que, pel meu status, de la part treballadora que estic,
me perteneix estar ahí, al meu parèixer. Me pareix que faria el ridícul a l´altre puesto.
(Benilde: “Ara, que els sindicats, jo a vegaes també hi han coses que a mi tampoc no
me xoquen”). Tots ne fan de ben fetes i de mal fetes. Els sindicats fan coses mal fetes i
en fan de ben fetes. Jo no hai estat mai (afiliat), ni vull estar tampoc. Ni a cap partit
tampoc. Jo no vull, no vull… Però me pareix que, per la meua classe de treballador que
sóc, hai d´estar a eixe costat. Me pareix que faria el ridícul a l´altre costat. Tampoc no
els vull cap mal als altres. Jo no els tinc cap ràbia, al contrari, són dignes d´admirar.
Perquè jo, igual al gendre que al xic, sempre els consells que els hai donat, sempre han
segut molt re bons i els ha ixit bé: “A l´empresa que esteu, compliu com a treballadors,
a l´amo no li feu cap cosa mal feta que l´empresari s´ha de respectar”. Però bueno, jo
sempre dic que a cada ú lo d´ell, a cada ú lo d´ell. Hi ho tenen, perquè el xic, ja ho has
vist, ho té, i el gendre també. El gendre ho ha dit molts camins: “els consells que vostè
mos ha donat, bons de tot”; treballar, complir…
Melchor Pitarch. Benassal, 1930. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals.
Sí, el van nomenar molt però per a mi com si s’haguera mort qualsevol altre. Com
aquell, mos havia fet passar tanta fam…, no calia que el nomenaren tant. I de fam
tampoc en vam passar tanta però hem anat a estar millor que estàvem. Encara que ara es
roba massa i es castiga massa poc. I quan a Franco robatoris no hi havia tants. Una
vegada es van acabar els maquis, robatoris hi havia pocs perquè, qui robave, si no el
mataven, el ficaven a la presó per molts anys. Ara, tant de fiança i al carrer. A mi em
pareix que (amb la democràcia) es va guanyar molt perquè, al menos, ja no hi havia
aquell domini tan gran. Hi havia més llibertat. Això ho vaig agrair però a vegades diria
que hi ha massa, no sé si es segueix massa bé la democràcia. Sí, jo, a votar, he anat
sempre. És un deure de cadascú.
Dominga Salvador. Benassal, 1933. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural
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realitzat amb fonts orals.
Mos n’adonàvem que estàvem en la dictadura, però com feia tants anys de Franco... Jo
baixava del matadero i dien “s’ha mort Franco”. Pareixie que et feia una cosa, pensaves:
“Ara, si s’ha mort Franco, què passarà?”. Però ja anaven dient que venia la democràcia.
Franco no era de part de reis. Ara, si falta el Rei, serà el Princep, però entonces no era
així. Jo, sempre he votat perquè pensàvem i mos dien “Si no aneu, li doneu el vot a
l’altre partit”. Com el meu pare, sempre hem votat a la dreta.

José Lecha. Benassal, 1933. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat amb
fonts orals.
Temor no gens, lo que és temor, no, perquè no es vee cap cosa rara. Lo que passa és que
segurament ho van saber solucionar dins de les possibilitats que entonces es van formar
i segurament que els polítics d’entonces van voler entendre’s o van voler fer les coses
perquè anarè tot bé, perquè no passarà lo que va passar l’altra vegada en aquella altra
època de la guerra. I ho van encertar, tots en conjunt, ni uns ni altres, tots en conjunt
perquè deguere ser amb col·laboració de tots. Tots degueren col·laborar tot el que
degueren poder, no? perquè les coses es feren lo millor possible i que no hi haguera cap
empastre com en altres èpoques hi ha hagut. A nivell del poble pos se van fer eleccions i
mira, después d’un dia, un altre. Home, s’haurà notat milloria perquè ara cada un diu lo
que li dóna la gana i no passa gens de pena, però tampoc es parla i es comenta per
solucionar res, perquè el que té moltes ganes de parlar, parle i el que no té ganes no
parla, com sempre.
Javier Porcar. Benassal, 1934. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals.
Al remat es va morir Franco i van agarrar un gaiato i mos van traure a tots de
l’Ajuntament i avant, i amb tota la raó, comprens? I aixina va ser la d´això de
l’Ajuntament. Sí, ere l’època d’ordeno, “ordeno i mando”, i avant. I si dies algo
l’alcalde ja s’enfadae i va, va... No, jo no hai intervingut en res, lo que sí que m´agrae
més açò. Bueno, m´agrae més açò que no l’època aquella que vam passar de la joventut,
de tanta pobresa. No, ací no va haver res (de vagues i manifestacions), ací van plorar
tots. Sí, tots unes llàgrimes grosses, comprens?, perquè els anae bé el sistema,
comprens? No calie que ploraren, que ja havien plorat prou antes amb la fam que van
arribar a patir per fer la guerra. Ja ere hora que descansare, perquè ja havie estat prou
anys, ja, que va costar molt. Encà hi ha que ploren ara, home!, encà hi ha que els cauen
llàgrimes! L’època aquella dorada d´ells que van abusar tot lo que van voler, home. Pos
bé de tot, eu! la transició a la democràcia. Si el canvi que va haver els anys que van
estar els socialistes, hagueren estat estos que estan ara, mos hagueren fet tornar a cantar
el “Cara al sol”. Els va doldre prou, sí, però home, es va morir, es va morir per “muerte
natural”, no?, deixa estar que ja va estar prou anys. Ah!, jo sempre hai votat socialistes,
no m´hai amagat mai. M´agrae més ara que no el sistema “d’ordeno i mando”. A mi
m´agrae (anar a votar), mira. I quan hi ha algun “rape-rape” a l´Ajuntament, també
m´agrae saber-ho.
Rosa Rodríguez. Barcelona, 1935. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural
realitzat amb fonts orals.
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(El retorn a la democràcia el vam viure) amb molta por perquè dèiem: què passarà ara?
Perquè estàvem criats amb la por. Jo entonces encara no sabia com el meu pare havia
mort i no ho podia passar perquè a casa meva era un tabú. A casa meva la guerra no se
nomenava per res. Jo tinc un mocador de la República, que també t’ho puc ensenyar-ho
perquè ho tinc, que portava el meu pare al coll, l’única cosa que tinc. Un mocador que
posa “CNT” i unes cartes que tenen cada foradet i que estan pobretes… que posa CNT
en la fotografia d’un que no sé qui és. I posat al coll de mon pare. Les fotografies de ma
mare a casa meva no me les deixaven. I quan jo vaig tindre..., -era joveneta, joveneta,
sis o set anys, joveneta,- ma mare me les va donar. Me va donar el mocador i les cartes a
mi. I a casa meva, aquestes cartes i això les he tingut que amagar sempre perquè els
meus abuelos i els meus pares (em deien) que jo els les tornés, volien que les estripara.
Perquè es pensaven que si et trobaven aquelles cartes era arriscat. Però jo era l’única
cosa que tenia del meu pare. T’asseguro que ho vaig guardar, allò ho tenia jo... I no ho
he tret hasta després de morir Franco. Claro, has de comprendre, nosaltres hem pujat
amb la dictadura i tot era pecat. Si un home t’agafava de la mà era pecat, si anaves a no
sé què, era pecat,… tot era pecat. Dèiem: “què passarà? I te dic una cosa, ha costat i
dius: “mare meva..., i el dia que morirà Franco, què passarà?” Nosaltres hem sigut tota
la vida inconscients de què Franco era una dictadura. Però si encara hi ha ara, encara hi
ha ara que no són conscients, que porres! Encara hi ha ara que te discuteixen coses que
calles perquè… no val la pena discutir-ho. Ells pensen això, pos vale!, jo penso… Jo he
sigut conscient de que cadascú que pensi lo que vulgui, sense fastidiar a l’altre.
Matilde Claramonte. Benassal, 1940. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural
realitzat amb fonts orals.
Jo recordo que la mort de Franco i l’època del final de Franco ho vivíem ja com una
cosa que se feia llarga i llarga i que pareixie que s’havie d’acabar. Allò ja ere
insuportable perquè ja mos havíem fet grans, ja teníem una mica de criteri i de xicotets
no mos ho plantejàvem. Franco ere un “salvador”, pues un salvador, i si Franco havie
portat la pau, pues havie portat la pau. Però a medida que mos vam anar fent grans vam
començar a veure coses que ja no mos agradaven tant i mos pareixie que s’estave fent
massa llarga l’agonia de Franco. I vam viure l’assassinat de Carrero Blanco i tota
aquella època de la repressió, dels últims fusilaments que hi van haver, tot això s’eixie
de mare, mos pareixie a nosatros que allò ere una injustícia molt gran. I entonces vam
viure l’època de la mort de Franco amb una miqueta de temor, perquè no sabíem allò en
què derivarie. Encara hi havien militars molt addictes al règim franquista. Nosatros
volíem una democràcia, per descomptat que sí, però no ho véem fàcil, perquè véem que
l’ambient que hi havie no ere propici totalment. Per lo vist hi havien unes
organitzacions clandestines que anaven fraguant i nosatros no mos estàvem enterant en
eixe moment que, gràcies a això, se va poder, des de la base, anar creant una miqueta de
moviments revolucionaris afavorint la democràcia. I entonces, quan vam arribar a la
democràcia de veres, vam tindre una satisfacció i un descans de veure que la transició
havie pogut ser i que ademés havie sigut en pau, que això ere lo més important de tot.
Milagros Tena. Benassal, 1944. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals.
La veritat que vaig anar a votar (per al referèndum sobre la Reforma Política) i vaig tirar
el paper que em van donar, no tenia ni idea, te donaven el que volien i tu no te
preocupaves, ni ho vam pensar. És que no me n’adonava, és lo que sempre havíem
viscut. En tan que se vivia aixina i se patia, però, com que tots els dies et feen cantar
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“Arriba Espanya”, “Viva Franco” i tan te feen viure que Franco era lo millor, que tu ho
ignoraves totalment, no et donaven cap altra opció. Sí, sentíem la ràdio però tornem a lo
mateix, estava tant cansada que no tenia ganes de sentir la ràdio. Dien això de Franco
“algun dia se morirà, el dia que Franco se morirà se farà una guerra”. Tan t’havien
explicat la guerra lo roïna que ere, que no l’havíem viscuda natros, tan te l’havien
explicada que tenies hasta temor del dia que es moriria Franco, que t’ho passaries molt
malament, que no tenies ganes de que es morís, era aixina. Jo ho dic conforme ho vivia.
Ara ja ho veus que estic totalment al revés. Però después has vist que, amb tot allò, mos
estaven amargant la vida perquè ara ho veus, perquè ara ho diem, anar a escola i passar
tots el dies cantant-li. Franco, bé, un mandat com un altre, però no tenien que fer-li un
monument que hi ha ara una persona també i no li fan res. Home (entre dictadura i
democràcia), la democràcia sempre és millor. També en la democràcia hi ha gent que se
passa, s’han fet coses molt incorrectes. Natros (som) votants, claro que sí.
Fernando Vives. Benassal, 1944. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals.
Home, conciència sí que en tenia que hi havie una dictadura, encara que no m’agradare
sabies que havies de viure amb ella i, sinó, ja sabies lo que te tocae perquè, si parlaes o
fees algo, anae la Guàrdia Civil i tot anae amb garrot, si t’agarraen per davant et pegaen
i al final, pos, havies d’aguantar i avant. De Franco penso que la “dictadura” sempre és
roïna, si pot ser guerra civil no voren una mai o que no en vege mai ningú. Sobre Franco
i això penso que la “dictadura” no és bona pa ningú. Jo (prefereixo) democràcia i lo
altre que sigue lo que vulgue, és igual república que monarquia, però que hi hage
democràcia. Pos bueno, (quan va morir Franco) no vaig sentir gens de llàstima de res.
Jo lo que me pensava és que s’haguere col·locat un altre dictador, ja van estar a punt
d’açò, de col·locar-lo però, bueno, vam tindre sort i vam passar a la democràcia que,
sinó, quaranta anys més de dictadura mos haguere arruïnat el país i avant. Molt severo i
molt roïn. Después van anar una miqueta les coses més bé i també la gent va arribar a
estar un poc més bé. L’únic que no hi havie llibertat d’expressió i avant. (De l’oposició)
pensava que lutxaen per la democràcia, a la llarga ha segut bó. (La transició em va
despertar) uns sentiments aixina de poder pensar que per lo menos ara, lo que sentiré, ho
podré dir i ningú me farà res, no serà com antes que, si parlaes malament, garrot! Ara
pos pots expressar les teues idees i fer lo que vols i estàs dins de la llei. Sí que fee
temor, fee temor, no estae molt clar, no, después de tants anys de dictadura, com tots els
que estaen ja estaen al puesto, els sabie molt de mal de deixar-ho i, com ere tota la part
militar la que manae amb Franco, pos haguere segut molt fàcil d’haver-hi jaleo. Sí,
normalment vaig a votar. Ai, jo sempre voto a les esquerres, a un partit d’esquerra
perquè me pareix, no sé, me pareix que (defensa més ) la gent pobra (…) Estic afiliat a
Comisions Obreres pero del sindicat, de lo altre no estic a cap puesto. Tots fan la seua
labor. Lo bonico que té la democràcia és això, que cada u pot opinar lo que pense i, si
un és pacifista, pot opinar, de lo que sigue, pots opinar, per lo menos sí que la tenim
eixa ventatja.
Àngel Artola. Benassal, 1961. Benassal, segle XX. Estudi d’un poble rural realitzat
amb fonts orals.
Vaig estar una temporà (a Barcelona). I entonces me podie més açò que alló. Jo
m´enyorava moltíssim. I bueno, vaig tornar ací. Recordo bé de tot la diada, que hi va
haver molt de garrot, molt. Recordo bé de tot que hi va haver molt de cacau i jo m´ho
vaig pensar bé. L´aventura que vaig passar a Barcelona me va servir molt perquè el
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temps que vaig estar allí vaig conèixer molta gent. Ací tenia un amic fill d´un veterinari,
que li dien Fernando Pérez Bagan i, per mig d´ell, pos vaig conèixer Paco Ibáñez,
Raimon, Lluís Llach, Labordeta, tota esta gent, no?, i llibres de tota la Nova Cançó,
Setge Jutges,…. Entonces jo, ací, me vaig iniciar un poquet, vam fer hasta un disco
fòrum i tot, ell i jo, al teatre. Una cosa que no s´havie vist mai, saps? Entonces eixe
cuquet a mi me picae i, quan vaig conèixer esta gent, vaig vore un altre tipus de gent
que no ere el d´ací, que no ere lo que ara s´organitze, no eren bous. Lo d´ací del poble
ere una altra cosa. Allí (la dimensió política) ere una cosa com “el pan nuestro de cada
día”, que díem, eh!; una cosa normal i que no tenies que amargar-te. Ni si dies això
parar compte, com (va passar quan) vaig cantar jo una cançó un dia a la Cooperativa.
Encà no s´havie mort Franco, bueno, sí que s´havie mort, però ere recient. Natros, quan
érem més menuts, no anàvem a votar. Sempre senties dir “el dia que se morirà Franco se
mourà una guerra; el dia que morirà Franco a vore què passarà”. Érem uns crios encara,
però ja havíem sentit, havíem llegit alguna coseta per ahí. Fernando die que hi havie un
rei, saps?, tampoc és que natros sapiguérem molta cosa, no? Jo tenia més ficat lo de
Cuba, per exemple; sabia més de tot el tema de Cuba, del Che i totes estes coses que de
que hi havie un rei. I Fernando Pérez Bagan mos die: “és que el dia que se morirà
Franco, mos governarà un rei”. Jo dic: “un rei?” A escola sí que havies donat algo, però,
claro, jo no sabia ni que hi havie una monarquia, no sabia res. L’època que jo vaig viure
del franquisme ací no teníem cap tipo de repressió, aixina de guàrdia civils ni res, però
sí que la tenies perquè del fet que jo vaig cantar una cançó i a mi me van portar a un
puesto, és perquè hi havie algo, no? Jo, quan se va morir Franco, pos, ja te dic, ni A ni
B, no?, no associava molt bé encara lo que ere un dictador. Dos anys después sí, al
setenta-vuit ja era conscient de tot. Jo les primeres eleccions que tenia que anar a votar
va ser a l´any setanta-vuit que eren pa la Constitució. A la Constitució vaig votar.
Bueno, vaig anar a votar però vaig votar en blanc, per si et serveix pa algo. Jo sempre
hai votat. L’única vegada que no vaig votar va ser quan l’O.T.A.N (…) A mi me van
vindre a buscar uns que eren requetès; van vindre a buscar-me pa ficar-me dins del
d´això. I jo dic “no, no, no, jo no. Per l´amor de Déu- dic jo- no, no, no”. De fet no hai
estat afiliat mai a cap partit; alguna vegà hai estat temptat, però gràcies a Déu, me se
n´han anat les idees. Políticament és que sóc molt independent. Amb lo que hi ha avui
en dia tampoc me caso molt, ni amb socialistes, ni amb P.P´s, ni comunistes. Jo, si me
tinguera que definir amb una paraula, “miliciano”, jo sempre, saps?, tipo miliciano. A
mi m´agradarie que hi haguere un partit del poble, que es votaren totes les coses, que hi
haguere una cosa que ho decidiren per unanimitat, assembleari, una cosa aixina, no?,
anarquista, una coseta… saps? Jo vaig fer una vegà una xarla a un puesto, al cine
Moncatil de Benassal. Jo, quan parlo, li fot molta emoció. De què (tema) ha de ser? Pos
de que hi ha gent que està molt oprimida i que hi ha gent que té molts diners; ja veus tu,
amb setze i dèsset anys, pos no res. Igual que ara, no? Ací considerem que són tots
iguals, i no som tots iguals. Jo sempre ficava el mateix exemple; entonces ja vivia al
jardí però jo, hasta que vaig tindre vuit anys, vaig cagar a un muntó de terra, i ara estic
al jardí i cago a un vàter i encà tinc que tirar l´aigua amb un poval que vaig a arreplegarla de la font, quan hi ha gent que tenen dutxes i tenen de tot. Jo parlava entonces d´ací
del poble. Me´n recordo com si fore ara que el dir eixes quatre tonteries me va costar
alguna criticota, saps? Tots allí dins amb la rosa -me´n recordo com si fore ara- amb la
rosa que els donaen. Arturo Capat i la dona, són socialistes, i els la van donar; i -me´n
recordo com si fore ara- Rosa amb aquella emoció agarrant aquella rosa, saps? I natros,
pos, en “pequeño comitè”, claro, vam fer una conferència allí dalt i hi havie gent mirant
i jo, pos, explicava el meu punt de vista. I claro, hi havie allí els que anaen un poc per
davant, els politiquillos, que a lo millor ja tenien vint-i-tres o vint-i-quatre anys, i se van
acostar. I aquell va vindre a buscar-me i me va dir: “tu t´has de ficar amb natros”. Jo li
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vaig dir “no, jo no, jo no, no”. (…) I dic “jo no vull entrar dins del partit, dic no és que
siga millor, ni pitjor. Se pot fer política sense estar. I ademés, que tampoc m´agrae ficarme en un partit perquè…” A mi me pareix -igual un partit com un altre- que quan se
fiquen dins d´un partit, creuen massa en lo del partit. A este poble, per exemple, sempre
ha governat el P.P., algunes coses les ha fetes malament, com tots els polítics, i algunes
les han fetes bé. Entonces jo, si estic dins d´un partit, no tinc perquè dir (sempre) que lo
que fa el meu és lo bo i lo que fa aquell és roí. No, jo si vaig per lliure, pam!
Miguel Guerrero. Otivar, 1936. Les Comissions Obreres en el franquisme. Barcelonès
Nord (1964-1977)).
Se tenía que haber juzgado a los genocidas y a los criminales. Nosotros no teníamos
ningún derecho a llamar a la sociedad a que se olvidara de un pasado reciente de
injusticias y de actos criminales a la colectividad y a muchas familias en particular. Se
echó tierra encima a todo eso con la excusa del ruido de sables en los cuarteles, pero en
el fondo fue una cobardía de toda la izquierda, mayormente de los comunistas. En el
fondo lo que había era un gran compromiso histórico, en donde estaban implicados
todos los dirigentes de las fuerzas políticas, desde la izquierda hasta la derecha, para la
segunda restauración de la monarquía borbónica camuflada con el sobrenombre de
“transición democrática”. Y ese pacto histórico se saldó con la traición abominable a un
pasado y a un devenir político legitimado por una “tercera república (...) Yo pensaba
que se acabaría la dictadura y
entonces entraríamos en un sistema democrático
burgués, pensaba que el socialismo no había condiciones para esto pero que sí habría la
democracia y entraríamos en sistemas que más o menos de operación burguesa que
estaban en Europa y que eso sería más rápido y que naturalmente dentro de eso pues
que el partido comunista estaría en condiciones de poder luchar por la revolución
socialista y que al final lo ganaríamos aquello. Esta era la sensación que por lo menos
yo tenía y yo no era consciente de que pudiese haber un golpe. El golpe era algo que
lo teníamos, llevábamos muchos años con el golpe encima y creíamos que el golpe no
podía ser. Lo que sí había una cosa que a mí me repugnaba es que había mucho miedo
y los dirigentes del partido y de Comisiones tenían mucho miedo y estaban haciendo
todo lo posible para que no se provocara ninguna violencia. Y que si había ruido de
sables y que no sé qué, que no sé cuanto,... incluso nos decía que aplaudiéramos, que
teníamos que aplaudir a la policía. Cuando nos manifestábamos entonces había que
aplaudir a la policía. Y mucha gente aplaudía a la policía y la policía tenía una cara de
mala leche... Digo “esto no lo soporto... Eran cambios tremendos. Yo estaba
convencido que íbamos a superar todo e íbamos a entrar realmente en una sociedad
mucho más limpia... y desgraciadamente todo eso... Claro, porque no fue una
transición, fue una restauración... Sí, estábamos convencidos que teníamos más fuerza
cuando la derecha estaba dando tumbos (...) Si es que nos han vendido... Hay una
reunión en Madrid de dirigentes sindicales y entonces vamos allí a un hotel y Carrillo,
Sánchez Motero y todos estos para decirnos que había llegado la hora que se había
encendido el farolillo rojo y que se acabó. Y eso era antes de los Pactos de la Moncloa,
que se acabó. Que no se podía continuar y que había que plegar. Y hubo una reunión
muy polémica que por poco nos pegamos allí porque.. estábamos ya legales, sí. Pero él
dijo "aquí hay que parar". De allí salíamos..., unas peleas...
Adoni González. Badalona, 1938. Les Comissions Obreres en el franquisme.
Barcelonès Nord (1964-1977)
Imaginemos que en Badalona hubiera un conflicto en una empresa. En otro tiempo en
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Badalona se hace un llamamiento en solidaridad con aquella empresa, hay
manifestaciones, paros, etc. Hoy una empresa tiene un problema y se lo soluciona ella
sola porque no hay solidaridad por ningún lado. Falla la solidaridad, las huelgas por
solidaridad no existen... El internacionalismo y la solidaridad han desaparecido y al
desaparecer eso desaparece lo demás. ¿Por qué se pronuncian los sindicatos en la
historia obrera? por la solidaridad!, la solidaridad de unos con otros es lo que les lleva a
la huelga, incluso el primer periódico obrero que hay en España es La Solidaridad, la
Soli, que editaba la CNT, todo esto se va en “orris” (...) Mira, jo vaig recolzar la
transició... i avui dia crec que ens vam equivocar. Fins i tot diria que durant un temps jo
vaig ser carrillista. Per tant avui dia no soc de ningú, de cap dirigent, he après aquesta
lliçó i també he après la lliçó de no defensar postures radicals perquè potser estic
equivocat i si em vaig equivocar abans, per què no em puc equivocar ara? Crec que la
postura del Partit tenia que haver sigut més ferma i transigir menys. Quan Carrillo
reuneix aquí entre 400.000 i 500.000 persones al Parc de la Ciutadella no és per jugar
amb floritures... si els militars eren un problema, “ah, el cop dels militars”, aquí es tenia
que haver jugat fort. Ells van donar cable i l’han recollit... crec que es tenia que haver
jugat més fort tenint les masses al carrer com les teníem i la gent esperant més del Partit
Comunista... La prova és que quan va sortir el PSUC la gent es va afiliar per centenars
al PSUC i és perquè la gent tenia confiança, tenia un recolzament. Després la gent es va
anar situant i es va desafiliar. És a dir, el PSUC que tenia per exemple – jo et parlo de
Badalona- quasi 3.000 afiliats, que et quedis amb 200... Vol dir que eren 60 o 70 en la
clandistinitat, saltes quasi a 3.000 i et quedes (finalment) amb 200. La gent volia alguna
cosa més, esperava alguna cosa més.
Isabel Rodríguez. San Nicolás del Puerto, 195 ?. Les Comissions Obreres en el
franquisme. Barcelonès Nord (1964-1977)
Ingresé en la política con doce años en la asociación de Jóvenes Obreros Cristianos.
Posteriormente pasé a pertenecer al Partido del Trabajo y a las Jóvenes Guardias Rojas.
Luego al CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios). Posteriormente a Comisiones
Obreras y en la actualidad a nada. Y es que en vez de hacer la transición de la forma que
se hizo pues tendría que haber sido de otra forma, con una ruptura más fuerte respecto
del pasado. Desgraciadamente esto ha sido una transición que sí, muy bien, porque no
ha habido violencia, pero no ha tenido una ruptura y seguimos teniendo lo que
teníamos. O sea, que no se ha quitado la gente que estaba durante el franquismo,
seguimos teniendo tanto a nivel militar, como político, como judicial siempre a los
mismos. Sí, más democráticos, de palabra.
Manuel Armentero. El Carpio, 1944. Les Comissions Obreres en el franquisme.
Barcelonès Nord (1964-1977)
Tal y como se ha manifestado la democracia y como ha sido la transición y como
estamos ahora, naturalmente no era lo que nosotros esperábamos. Yo pensaba que iba a
haber otro tipo de transición, porque nosotros en aquel momento, dentro del partido,
luchábamos por la ruptura. Sin embargo luego se hizo una transición con un hombre
procedente del franquismo como era Suárez y la transición discurrió por otros derroteros
distintos a los que nosotros habíamos planteado... Los últimos coletazos del franquismo
los vivimos con mucho miedo. No hay que olvidar las muertes de la calle de Atocha de
Madrid, cuando estaban los fachas y así, a bocajarro, mataron a varios abogados. Se
veía hasta que punto esta gente estaba dispuesta a luchar por lo que entendían era su
sistema y sus privilegios. Yo lo recuerdo por un lado con miedo pero al mismo tiempo
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con mucha ilusión.
Lluïsa Longas. Barcelona, 1943. Les Comissions Obreres en el franquisme.
Barcelonès Nord (1964-1977)
Además cuando ya te metes en la vida del partido tienes muchas satisfacciones, pero
después de la democracia, cuando se estabiliza la vida de los partidos, empieza a
entrarte como un cierto desengaño. No diría que es una añoranza de otros tiempos,
porque todo tiempo tiene su capacidad de lucha, pero ya no era lo clásico de la célula
que venían y te hablaban de lo que significaba la política, la ideología marxista, bueno,
te daban una mínima explicación. Se combinaba la acción con la formación pero ahora
no, de formación nada, no saben una. No sé si los tiempos serán mejores pero es
evidente que en cuestiones materiales -aunque hay mucha gente muy cascada- no pasan
esas penurias, ya no hay aquel montón de gente de la inmigración que venía con una
mano delante y otra atrás. Se está más aposentado i por lo tanto ya no hay esa necesidad
de la rebeldía porque lo más perentorio lo tenemos cubierto. ¿Son mejores estos
tiempos?. Sí y no (...) Mis objetivos son una transformación de este mundo, de la
sociedad, hacerla más justa, más solidaria, más humana, tener otra escala de valores. Lo
tengo clarísimo esto, de la misma manera que no pierdo la esperanza. Nos llamaremos
como nos llamaremos, pero mientras haya alguien que viva a costa de alguien siempre
habrá otro que dirá "esto no puede ser".
Maria Estela Fernández. Lleó, 1952. Les Comissions Obreres en el franquisme.
Barcelonès Nord (1964-1977)
Per a nosaltres la transició va ser una decepció molt gran. Fèiem anàlisi de la situació i
vèiem que estàvem en un període pre-revolucionari, que era un moment de ruptura.
Aleshores la transició va ser una gran decepció. Allò que nosaltres pensàvem que era la
revolució, canviar l'estat de les coses, fer un canvi amb més profunditat que ens
portaria cap al socialisme, el comunisme, com se li vulgui dir, això ja no podia ser,
quedava aparcat. Va ser una sotragada. Llavors nosaltres vam dir "davant d'aquesta
situació, què hem de fer?. Nosaltres hem de ser avantguarda i lluitar i treballar encara
més acarnissadament en els moviments i en el sindicat". El que passa és que justament
en aquest moment els moviments, donada les característiques de la transició, comencen
a anar en davallada i nosaltres, en un primer moment, ens van radicalitzar en quan a
les posicions però després vam entrar amb una certa distància en el mateix carro de la
transició. I vam passar a dir: "nosaltres anem a per totes, lluitem, però ara les coses
són diferents, ja no estem en un període pre-revolucionari i el que hem de fer és no
acoblar-nos sinó crear altres tipus de moviments alternatius" (...) Lluitava per fer una
societat més justa en la que no hi hagués ni rics ni pobres, que la riquesa es repartís
per a tots per igual. Llavors encara no entràvem en el tema de l'ecologia, jo no era
conscient. Tenia el concepte tradicional de la lluita de classes, en que hi havia una
classe que era la dominant i una classe que era l'explotada i això no estava bé i s'havia
de canviar.
Teresa Buigas. Les Comissions Obreres en el franquisme. Barcelonès Nord (19641977)
Penso que la gran vergonya de la meva generació és que Franco morís al llit, penso que
la transició va ser un absolut fracàs i penso que allò s’hagués hagut d’acabar amb una
gran depuració de responsabilitats. Per tant, en aquest sentit jo crec que tot plegat va ser
un fracàs. En aquell moment pensàvem que ens podíem menjar el món en quatre dies i
601

molts factors es van reunir perquè allò que hagués pogut ser factible no ho fos
d’aquesta manera i ho fos d’una altra, que n’estem patint les conseqüències... No podia
ser que les coses canviessin de nom i tot quedés igual... Jo pensava que la mort de
Franco havia de marcar canvis fonamentals, que s’havien de depurar responsabilitats i
que s’havia de tornar a demanar al poble espanyol si el model de govern podia, o no, ser
la República. Res de tot això no es va portar a terme. També pensava que la República
podia guanyar si s’hagués fet un plebiscit en aquest sentit. Evidentment no hi havia
interès per fer-lo i no es va fer. No diria mai que donés lloc a una guerra civil però sí
pensava que l’avanç que es donaria amb lo polític i amb lo social seria molt serio
perquè les condicions hi eren. Segurament hi havia les condicions que mai més es
repetiran o trigaran molt a repetir-se. Allò s’havia treballat molt, allò s’havia madurat
molt i havia costat molt i es veia factible… La historia del franquisme està feta de
petites heroïcitats. La persona que et deia “no truquis a la porta del costat” era un petit
heroi. És a dir la història del franquisme està feta de petites heroïcitats de quantitat de
gent, que, una miqueta cada un, vam arribar a fer un tot molt fort, que no es va saber o
no es va voler aprofitar, jo crec que no es va voler aprofitar, que va fer por fins i tot als
dirigents de les esquerres (...) Lo que és impensable és que no s’aprofités aquella
situació. Això és el que costa d’entendre, que allò no s’aprofités, que els esforços
anessin per reconduir-ho i per fer-nos combregar en què el que calia era aprovar una
constitució i tenir un rei i fer la transició que es va fer. Això és el que costa d’entendre...
Hores d’ara penses en com estava el país. Qui no sortia al carrer?, Quan parles d’aquella
època el que veus són concentracions, corredisses, manifestacions, vagues. Qui es
quedava a casa? Com es va poder reconduir allò?... Jo penso que l’error que es va
cometre ens està encara condicionant i va fer que quantitat de gent molt valuosa se
n’anés a casa i no hagi tornat a sortir; això és serio, això és serio.
Ginés Romero. Les Comissions Obreres en el franquisme. Barcelonès Nord (19641977).
Hoy se negocian convenios y se retocan esos puntos, los puntos que ya se tenían y se
van recortando, recortando y se van perdiendo muchas mejoras de las que se
consiguieron entonces. Indudablemente hoy los sindicatos, el que está liberado del
sindicato, lógicamente, ya no tiene ese respaldo de los trabajadores y se negocia a nivel
de despacho, se han acostumbrado a esta forma de negociaciones y se pierde el poder de
lucha, de reclamación y de resistencia y solamente queda el papeleo de negociar unos
puntos que siempre, siempre la patronal - que es la que tiene que ceder si no la empujas,
si no la pones contra la pared pues no cederá nunca- siempre saldrá ganando en
cualquier negociación y en cualquier tipo... Ese es el problema que los que están en el
sindicato y están de concejales y están en posiciones políticas, en cargos políticos y
sindicales, no ven. Se han acostumbrado a esto, ya no ven el respaldo de la gente, no se
puede movilizar, se dejó de movilizar, cuando se deja de movilizar la gente pues dice
“no, es que la culpa la tienen los dirigentes sindicalistas”. Yo sinceramente le echo la
culpa a los dirigentes sindicalistas y a los dirigentes de los comunistas, no deberían de
haber pactado ciertas cosas ni deberían haber dejado de movilizar a la clase obrera, en
asambleas como se hacía siempre y no negociar en despachos (...) Sin el sindicato de
Comisiones Obreras, no se hubiera conseguido lo que se ha podido conseguir. Mi
valoración es enormemente positiva, ojalá, ojalá se continuara con este mismo criterio
del que nacen las Comisiones Obreras que es para defender los trabajadores, pero no
solamente negociar, se tiene también que luchar, hoy se negocia y no se lucha, o se
lucha muy poco; entonces en nuestra época se luchaba, se negociaba pero primero era la
lucha, asamblea, plataforma, asamblea, movilización y negociación y hoy es al revés...
Hoy a la negociación, si sale bien, bien y si sale mal pues se dice que “Ha salido mal,
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que no hemos podido conseguir nada más” y ahí se queda paralizado (...) Pero el Partido
Comunista se ha debilitado tanto, desunido tanto que esto repercute indudablemente en
el sindicato, en los trabajadores y en cualquier movimiento, en la Asociación de
Vecinos y en todos los sitios. Cuando un partido se desintegra como el Partido
Comunista se está desintegrando, pues la patronal lo aprovecha y los retrocesos de la
clase obrera y de todo el movimiento sindical y vecinal se debilitan, retrocede y bueno y
a esperar mejores tiempos... para mí ser un comunista es ser un comunista que lucha por
transformar la sociedad en una sociedad socialista. Nosotros creíamos en una
democracia, creíamos en una democracia “obrera.
Tornar a l’índex general
2

Tornar a l’Índex de l’Annex C
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Annex núm. 9. La immigració actual. La interculturalitat
(* La introducció i els testimonis estan extrets de la publicació CARRERAS, Montse;
FERRANDO, Emili, VILLARROYA, Joan. Les migracions a Badalona durant el segle
XX. Museu de Badalona, Badalona, 2006. L’últim testimoni és de Benassal, segle XX.
Estudi d’un poble rural realitzat amb fonts orals. Quatre Colors, Vinaròs, 2007).
Els immigrants actuals provenen majoritàriament d’altres continents i en una gran
majoria són portadors de costums i formes de vida diferents. En els seus pobles d’origen
viuen en campaments i tendes de campanya (Sàhara), en cases amb moltes estores en
compte de mobles, vesteixen diferent, estudien en escoles confessionals islàmiques,
senten una gran veneració pels pares i avis, celebren festes religioses pròpies com el
Ramadan. Alguns testimonis ens posen en relació amb conflictes dolorosos viscuts no fa
gaire a l’Àfrica, com per exemple, la invasió del Sàhara per part del Marroc que va
comportar la repressió, l’empresonament i la separació familiar. També l’actual crisi
econòmica d’Argentina ha provocat la fugida de gent que ho ha perdut tot.
Les causes d’aquesta emigració són les de sempre, és a dir, millorar les seves
condicions de vida. El transport utilitzat per al desplaçament ha estat molt variat: tren,
avió, camió, autocar, patera. Alguns venen amb tots els papers en regla, altres només
porten el visat de turista, són els anomenats sense papers o irregulars. Aconseguir
papers és fa difícil i la integració, en aquestes circumstàncies és lenta i complicada. Al
cap del temps i un cop han aconseguit regularitzar la situació, intenten el reagrupament
familiar. En general, els testimonis ens expliquen que han rebut bon tracte de la gent.
Per regla general, habiten en cases petites i, sovint conviuen vàries famílies.
Freqüentment, i en el moment d’arribada, s’aixopluguen en soterranis humits o en
plantes baixes amb pèssimes condicions i, amb el temps, lloguen un pis millor.
La dificultat per trobar treball és evident, sense papers és difícil entrar en el mercat de
treball i, si es fa, és en l’economia submergida, on no tenen cap dret reconegut. Molts
treballen de venedors ambulants, en el camp, en la construcció, en tallers de confecció.
En molts casos el seu treball és precari, no tenen contracte, les jornades són llargues, els
sous baixos i no poden sindicar-se. En quan aconsegueixen estabilitzar la situació
envien diners a la seva família.
Cada dia la presència dels nens immigrats es nota més a les escoles. Els centres
educatius haurien de ser un lloc privilegiat d’integració, però aquesta no sempre es
realitza en les condicions adequades, sovint els nouvinguts són vistos com una amenaça
o com a futurs competidors a l’hora de buscar feina i de rebre prestacions socials.
El fet de no dominar la llengua és una de les principals barreres per iniciar la integració.
El manteniment de certs trets culturals propis com el religiós (mesquites, festes, etc.) i
la indumentària (mocador, gil·laba, etc.) provoquen sovint recels en els autòctons.
Posar-se una nena el mocador als 12 anys provoca un cert rebuig, s’interpreta per grans i
petits com un signe d’imposició dels pares, d’acceptació de la inferioritat de la dona
característic d’una part de la societat islàmica i com una manca de voluntat d’integració
en la nova societat d’acollida. Certament després de l’onze de setembre de 2001 les
actituds xenòfobes es van intensificar. Els entrevistats afirmem, però, que el
manteniment de les arrels i dels costums propis no són signes de falta de voluntat
d’integració. Voler mantenir la identitat d’origen no significa tancar-se a una nova
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identitat en la terra d’acollida, les dues són perfectament compatibles. Ens trobem en
una societat moderna, democràtica i liberal basada en el respecte a la diferència dins
del respecte als drets humans.
1. Població d’origen
[Mi casa] era de construcción árabe, sí, sí artesana... en un lugar muy apartado de la
ciudad.
En mi escuela estudiábamos árabe y francés, español no lo estudiábamos.
Estudié once años. Los maestros en primero te pegan, si no aprendes. Luego, cuando
subes a sexto, no te pegan, no tienen derecho.
En Marruecos los padres son sagrados como dice la religión islámica, debes tratarlos
bien..., yo me llevo bien con mis padres, los hecho de menos.
Solía jugar con ni amigo a indios y vaqueros, jugábamos también al fútbol y nos íbamos
a la playa, eso en vacaciones y cuando teníamos escuela jugábamos a lo que fuera por la
tarde. (Rizki Mohcine)
[Tánger] Nosotros no teníamos sofá, teníamos una especie de alfombras que se llaman
tarbas. Están hechas de esponja con un trozo de madera debajo para que aguante, pero
hecha a mano, es muy grande y cuesta mucho de hacer, los cubrimos de unas telas y
ponemos alfombras en todas partes. Nosotros teníamos cinco habitaciones, una cocina.
El comedor está donde la sala de estar. La pared tenía dibujitos... Teníamos una cocina
grande. Yo dormía sola...
[Nos reuníamos para celebrar] el Ramadán, las tardes cuando llegaba la hora de comer,
nos reuníamos todos, vienen mis tíos. Cuando estamos reunidos es cuando nos lo
pasamos mucho más bien porque te diviertes, así no sentirás que no estás en tu país.
(Charafae Chentouf)
Nací en una ciudad que es la segunda capital de nuestro país, en la provincia de Vdéria,
en el año 1973. En aquellos momentos todavía éramos colonia de España y la situación
era de nerviosismo entre Marruecos, Mauritania y el Sáhara, en aquellos años entre
1973 y 1975. Y después, el Sáhara fue vendido directamente a Marruecos. En 1975,
cuando ya empezó la guerra, pude ver algunas cosas, aunque era pequeño y no recuerdo
exactamente muchas cosas, para no mentirte. Yo tenía 4 años en 1976 cuando ya la
gente se vio obligada a salir de allí mediante camellos o, si podías, mediante un coche.
Aquello fue de la noche a la mañana. Matanzas y gente muerta. Eso fue de repente. Es
como un ciclón. Entró Marruecos y empezó a coger gente, a matarla y a quemar sus
casas. Y mi madre fue hecha presa en aquellos momentos. La cogieron y no la vi nunca
hasta ahora que está metida en la cárcel. Pero yo salí con mi abuela. Hay familias que se
han partido por la mitad. Pasé dos días de viaje. Cuando ya entramos en los
campamentos de Tindú, la cosa cambia un poco. Ya tienes una tienda, una casa, como
se dice. Y me acuerdo que en 1976 llegaba la ayuda humanitaria, que empezó a
distribuirse entre la gente, que se organizó poco a poco. Empezaron a repartir comida y
a los niños les hicieron los primeros colegios. En 1977 yo comencé a ir a la escuela.
Primero en el 76 ingresé en una escuela del Islam y pasé como siete meses y después le
dije a mi padre que me gustaría ir a un colegio. Nada, pues fui al colegio y empecé en el
76 a estudiar.... La clase somos 20. Y sólo hay un profesor que imparte todas las
asignaturas: matemáticas, biología. No tienen ningún título de maestro.... para que los
niños no se queden tirados por ahí. En el 80 ingresé en la escuela 12 de octubre y seguí
estudiando hasta el 84... Los que sacan buenas notas tienen el privilegio de estudiar en
un país fuera, ya sea España o Cuba. Yo, con la ilusión tremenda que tengo por estudiar,
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saqué muy buenas notas y fui a Cuba y allí pude aprender español, un idioma que
siempre, desde pequeño, me había encantado. Pues mira, me puse bien las pilas y fui a
Cuba en 1985. Así que salimos de los campamentos y fuimos a Argelia capital a través
de autobuses: fuimos en autobuses y allí nos esperaba un ferry soviético. Éramos 800
niños y el ferry estaba lleno de militares. Era como una ciudad, era enorme. Fueron 15
días de viaje. Fue un viaje larguísimo pero lo pasamos muy bien, porque fui con amigos
míos del colegio donde estudiaba. (Mohamed Abdelahe)
Pintabas el suelo con tiza y jugábamos a saltar y a no tocar las rayas. Y un juego de
piedras, coges seis piedras y una la dejas en tu mano y las demás en el suelo y debes ir
cogiendo una a una luego todas a la vez y así hay muchas maneras. (Hanan Moussaovi)
2. El fet migratori
Mis padres [decidieron venir]. Porque mi familia, abuelo, abuela, todo… está en
Holanda, sólo mi padre, sólo mi madre estaban en China. Ya no tengo familia en
China. Mi padre y mi madre vienen aquí en 1992. Yo vine más tarde. (Liting Kiu)
Mi padre, tenía una zapatería para él, y trabajaba solo. Bueno, traía también hombres
para que lo ayudaran y vino aquí desde hace mucho tiempo, se quedó diez, once, doce
años aquí.... Solamente vino para probar, para mirar y le gustó mucho y encontró
trabajo, y le gustó mucho España, y se quedó aquí. Nos mandaba dinero cada mes y se
ve que a mi padre se le ocurrió esa idea de venir a estudiar y vinimos. (Charafae
Chentouf)
Mi padre como toda la gente venía por trabajo, buscando trabajo. [Mi padre] vino en
patera como la mayoría de gente. Pagó para venir... Poco a poco nos hizo a nosotros los
papeles y todos pudimos venir aquí. [Tardamos] unos cuatro años para venir aquí. [Yo]
vine en barco y después nos trajo mi padre en coche. No había mucha gente árabe
cuando llegué. Al principio había muy poca gente y la gente de aquí nos trataba bien. La
verdad es que nos acostumbramos muy rápido a estar aquí. El clima y todo eso es muy
parecido. Mi madre estuvo tres años casi que no salía de casa y nosotros nada, los
amigos del colegio y nada más, no había más gente. (Naima Jellouli de Jellouli)
Nací aquí, pero luego me fui a Marruecos con cuatro años. Vine a España en el 94, vine
en barco. (Hanan Moussaovi)
Salí de los campamentos [Sahara] teniendo el pasaporte y de Argelia capital llegué con
el avión aquí. Salí con todos los papeles en regla y llegué aquí muy bien. (Mohamed
Abdelahe)
Llegué en 1991 por aquel entonces necesitaba todavía visado. Entré con un visado de
turista de tres meses y me quedé un año y nueve meses y estuve de manera ilegal. Pero
en el 93 se normalizó la relación entre la Unión Europea, y ya no tenías ningún
problema para obtener la residencia. No tenías que hacer todos los papeles que pedían
antes, porque antes, por ejemplo, te pedían una cuenta bancaria con 600.000 pesetas y
yo no la tenía cuando llegué aquí como estudiante. Pero después se solucionó. La
primera vez en el 88, cuando estuve un año, llegué en tren y volví en autocar. Pero
cuando ya entré definitivamente en el 91 llegué en avión, o sea, que no he tenido ningún
problema con el medio de transporte. Aun viajando en tren, es cómodo y no hay
problemas de conseguir billete ni nada. (Heike Tellmann)
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3. Factors d’integració
El primer año está muy difícil pero con dos años, poco a poco, más, más porque hay
muchos españoles que enseñan. [Aquí] marroquíes más, chinos muy pocos. Pero
nosotros chinos en América, Holanda, Francia, muchos, pero aquí en España pocos.
(Liting Kiu)
Le cuesta más integrarse a la mujer porque la mayoría de la gente, la mayoría de las
mujeres de Marruecos, no han entrado ni a la escuela ni han hecho estudios ni nada.
(Mohcine Rizki)
Primero vinimos a Trinitat Vella y después vinimos aquí a Badalona. Estuvimos
primero en Lloreda y después en Montigalà. Hemos cambiado de casa, antes teníamos
una casa muy pequeñita, estábamos todos apretujados, allí con mis tíos, mi abuela. Sólo
tenía dos habitaciones, el comedor y la cocina y el baño. Ahora tenemos una casa
bastante grande, conocemos a más gente, hay muchos más árabes aquí. Nosotros
venimos aquí hace años, buscando trabajo, una vida mejor y todo eso. Supongo que
ellos también tienen la oportunidad aquí de poder labrarse la vida. Y no tengo por qué
decir que ellos no tienen los mismos derechos que yo. Es normal que me considere
inmigrante porque no nací aquí, vengo de otro país, tengo otras costumbres, pero
también estoy bastante integrada y es como si fuese de aquí. (Jaima Jellouli de Jellouli)
Cuando yo llegué aquí era una casa para enfermos. Había mucha gente. Porque claro,
aquí vinieron enfermos que, de quedarse en los campamentos, es la muerte... Pues
gracias a esta casa y también gracias a La Rotllana y al Ayuntamiento se han curado
todos... Se acabó el contrato con la casa esta y ahora es una casa para estudiantes. Hace
como un mes y pico se terminó el contrato con los enfermos, ya que no hay enfermos
por ahora y ahora piensan en abrirla para estudiantes de Rumanía, de Guinea Ecuatorial,
y yo del Sáhara. Cuando vienes aquí la ley es por igual. Vienes en patera o vienes en
avión, si no tienes papeles no puedes trabajar. Es la ley que hay aquí. Tengo la suerte de
haberme estabilizado en Badalona como estudiante pero, si vienes aquí por tu propia
cuenta a buscar trabajo, la cosa está un poco difícil porque cualquier empresa te pide
papeles: “Aquí estamos trabajando por la ley -te dicen- y, si no tienes papeles, no te
podemos admitir como trabajador aquí”. Ahora, hacer papeles aquí es increíble, lo que
está pasando en el Gobierno Civil y aquello da pena, da pena de verdad. (Mohamed
Abdelahe)
En 1996 estuve viviendo con unos amigos, con una familia. También tienen tres hijos y
esposa y marido. Dormíamos cuatro personas en una cama: yo, mi esposa y mis hijos.
Vivimos con él casi nueve meses. Después yo encontré una vivienda con dos
habitaciones en Calderón de la Barca. Era un sótano donde había mucha humedad y
estaba muy mal. Yo pagaba casi 25.000 pesetas de alquiler, sin contar la luz. Salía
humedad del suelo y eso que yo todavía estaba enfermo con la cadera. Pero ahora por
fin tengo un piso perfecto, con una dueña directamente, que es muy maja. La mayoría
de gente no quiere alquilar pisos a inmigrantes. Hace tres días una chica vino aquí para
consultar sobre cómo conseguir un piso. Llamé a la gestoría y, en cuanto supo que era
inmigrante, me dijo que él no alquilaba la vivienda a inmigrantes. (Youssef Sadri)

609

Ayudo a mi padre, pero... trabajo con mi padre desde muy pequeña de vendedora
ambulante en los mercados. Los fines de semana voy con él i también en Navidades,
cuando no hay colegio, también le ayudo. [Mi padre] trabajó durante dos años por lo
menos en agricultura y después vino aquí a Barcelona y aquí estuvo trabajando de
vendedor ambulante. Poco a poco nos hizo a nosotros los papeles y todos pudimos venir
aquí. Quiero estudiar, quiero acabar una carrera. Quiero hacer interpretación y
traducción en Bellaterra. (Naima Jellouli de Jellouli)
Soy musulmana. Las mujeres se tienen que poner pañuelo y de largo, los hombres
tienen que rezar todos y los niños pequeños, a partir de los siete años, tienen que hacer
lo mismo, si no lo hacen no pasa nada pero si no lo hace una persona mayor, entonces sí
que está mal. (Hanan Moussaovi)
El pañuelo nosotras lo tenemos que llevar obligatoriamente a partir de los 7 años para
arriba, aunque puedes esperar hasta los 10 años, de los 10 para arriba te lo tienes que
poner obligatoriamente. Mi padre me dijo: “espérate un poquito más, así conocerás a
más gente, y luego te lo pones...” Y yo pensé, y me dije: “si esto va por mi religión y es
obligatorio pues me lo tengo que poner”, y me lo he puesto. Desde que fui con el
pañuelo puesto hay muy pocas, bueno tres niñas, que me hablan. Lo veo mal, cada uno
es libre de hacer lo que a él le da la gana pero ellos se creen que nosotros tenemos que ir
como ellos, porque estamos en su país. Haber, en Marruecos también hay españoles,
hay de todo y nosotros no les obligamos a que se pongan pañuelo, o a que no fumen, o a
que no lleven ropa corta ni nada, les dejamos a su libertad. (Charafae Chentouf)
El Islam no prohíbe a la mujer trabajar o ir a la escuela, pero sí dice que se ponga el
pañuelo y, ya está. Puede trabajar, puede hacer lo que quiera, es igual que el hombre [en
Marruecos], pero en otros sitios que son muy islámicos, sí. El Islam consiste en cinco
cosas: que no comas en el Ramadán, que vayas a la mezquita cinco veces al día, que
Dios está solo, que no tiene hijos (* vol dir que és únic, que solament hi ha un Déu),
que Mohamed es su profeta i debemos ir a la Meca. El quinto es cuando se termina el
Ramadán, cuando tienes dinero, mucho dinero, debes dar a los pobres el 20%. Hay
gente que discrimina más, sí, sí, después del atentado la mayoría de la gente te mira de
una manera muy rara. Hay algunos racistas que parece que no quieren que nos
quedemos aquí y empiezan a insultar. (Mohcine Rizki)
El Estado no ofrece explícitamente vivienda para inmigrantes. Por lo tanto, tú tienes que
alquilar a un particular. Y alquilar un piso a un particular es muy difícil siendo
inmigrante, puesto que yo eso lo he vivido. Si dices tu nombre y notan que eres
extranjero o extranjera ya no te quieren ver siquiera. No te enseñan el piso. Por lo tanto
lo que hacen los inmigrantes es cerciorarse de que hay un tío o un primo o un familiar
de su mismo país, e incluso pueblo, y se instala en el mismo piso. Y así nos
encontramos, de repente, en un piso muy pequeñito con 15 personas. Y lo malo es que
no solamente viven allí un mes juntos, sino que pueden ser años. Porque no tienen
dinero además para optar a otra cosa.
La vida aquí en las calles de Badalona es agresiva porque todo para ellos son puertas
cerradas: no tengo acceso a los servicios sociales, no tengo acceso a papeles, no tengo
acceso a muchas cosas si no legalizo mi situación, y es difícil. Entonces no se integran y
no se hace esta integración porque viven en sus mini-guetos. Además, muchos
desconocen… este es el gran problema, muchos desconocen porque los países de los
cuales provienen no funcionan como los nuestros aquí en Europa, no tienen las mismas
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estructuras. Empezando por la atención médica gratuita o por las escuelas públicas, ya
que esto no existe en muchos países. Si nadie les explica cómo funciona la sociedad, es
difícil que se enteren. A la que empieza a haber un grupo de inmigrantes en un sitio
determinado, pues allí mismo aumenta. Aumenta porque saben que allí, pues, tienen
ayuda, porque los inmigrantes entre ellos se ayudan cuando viene uno nuevo. Y claro,
un inmigrante no va a un sitio donde no hay ningún otro inmigrante, porque sería tonto,
va a un sitio donde encuentra apoyo.
Como casi no hay mecanismos oficiales para conseguir trabajo, esto crea la llamada
economía sumergida. Los inmigrantes se espabilan, sobrevivir tenemos que sobrevivir
todos. Como muchos de ellos no pueden acceder a través de un circuito oficial al
trabajo, pues se buscan su propio trabajo. O bien hay unas redes que venden tabaco en la
calle o que venden flores o que venden ahora, por ejemplo en tiempo de Navidad, pues
adornos navideños a la entrada del metro. Esto son maneras de sobrevivir pero, claro, no
entras en lo que es la estructura del país sino que estás al margen. Por eso es sumergida
esta economía. Por otro lado, la Ley de Extranjería dice que tú puedes entrar a España si
tienes previamente una demanda de trabajo por parte de un empresario español. Pero
claro, caramba, cómo lo vas a conseguir?. Si tú vives en Senegal, ¿cómo vas a contactar
con un empresario? En consecuencia, mucha gente entra aquí sin trabajo, un trabajo que
como bien dices necesitan enseguida. Entonces hay mucha gente que se va al campo –y
lo saben los inmigrantes-, porque saben que en el campo hay que cosechar siempre. Aun
así su trabajo es siempre precario e inestable, nunca saben cuánto tiempo van a estar
parados o cuánto trabajando. El trabajo es totalmente precario. Y como tampoco tienen
los papeles en condiciones, el empresario no les hará un contrato. Por lo tanto tampoco
tienen derechos. Son explotados, hacen jornadas muy largas, no tienen descanso,
etcétera.
Yo creo también que a nivel de facilitar la atención a los inmigrantes en las escuelas –
los niños y sus padres- tampoco se ponen suficientes recursos. Se espera que los mismos
profesores se pongan al día y se espabilen. Pero es que los profesores ya tienen mucho
trabajo para llevar una clase adelante. Un niño –da igual si es inmigrante o no- siempre
busca un grupo de referencia... Si tú llegas como inmigrante a una escuela donde la
mayoría no son como tú (porque tienen otra infancia, otra historia detrás), te sientes
raro... Y cuando un niño es raro, pues... los niños pueden ser muy crueles. Entonces esto
puede generar en el inmigrante un comportamiento pues no muy sociable. Y esto puede
crear problemas. Y entonces los padres de los españoles o catalanes pueden ver al
inmigrante como un problema o una amenaza. Precisamente es un problema porque no
se da apoyo a este inmigrante que llega nuevo. Es que al inmigrante se le pone
simplemente en la escuela y se tiene que espabilar. ¡No puede! Si primero no entiende el
idioma y segundo no sabe cómo funciona el colegio… Si los profesores quieren hablar
con los padres para explicarles bien cómo funciona, no pueden entenderlos porque no
hablan el mismo idioma. (Heike Tellmann)
Me marché de Rumania por el trabajo, allí ganaba más bien poco, por eso. Aquí se gana
un poquito más, sí, se está bien. Yo llegué el 2003, el mes de marzo o abril, por ahí., sí,
sí, con papeles y con contrato. Mis compañeros también están legales, sí, sí, legales
pero hay gente que no tiene papeles y tampoco trabajo.
Yo trabajo de obrero, soy oficial de segunda de la construcción. Mira, yo soy de la
construcción y luego está el campo. Siempre he trabajado en Benassal, en la obra de
Chimo, del médico, es con quien más he estado, bueno, el de la ambulancia, el
chófer. Hemos reconstruido las masías aquellas, sí. También hicimos la granja a aquel
de los caballos, allá al Riu Solana, sí, sí. Ahora estamos ahí en la obra de Sorolla. Es
que tengo sólo un año con Masip, no tengo más. Las condiciones de trabajo están bien,
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para mí lo que sea. Yo estoy contento y los compañeros también contentos. No sé, hay
gente que quiere dar trabajo pero tiene que coger a trabajar a gente que no tiene
papeles y... Nos dan los trabajos que la gente de aquí no quiere, los trabajos más
pesados y más malos. A limpiar los corrales, los rumanos. La gente, como no tiene
faena, tiene que vivir, trabaja dos días para vivir una semana. En Rumania no es
diferente el trabajo de la construcción, es igual que aquí pero se trabaja más con madera
en Rumania. El techo se hace todo de madera y por encima la teja. Al techo no hay viga
de hormigón, sólo viga con listones de madera, todo madera. Con el jornal que
cobramos estamos bien, la persona que trabaja, sí, pero quien no trabaja... El sueldo da
para pagar el alquiler y todo eso, sí. Para vivir bien, mejor aquí, mejor, sí. Hay
diferencia de precios de aquí a allí, la carne también... El pan, con un euro te compras
aquí un pan, en Rumania te compras cinco o seis. El pan es más barato, pero la carne, el
aceite y otras cosas, no. Los electrodomésticos más bajos. Allí en Rumania los coches
no valen mucho dinero, tenemos dos fabricas que hacen coches, estaba antes Renault....
y la Rover que hace coches de todo terreno. No es la marca esa de la Rover, pero
bueno, es para monte.
Aquí un alquiler de vivienda cuesta entre 50 euros y 200 euros. Allí el alquiler es muy
poco. Cuando hay fiestas no encuentras vivienda, si quieres alquilar una casa no
puedes, no hay, pero después ya hay por todos los sitios. Como yo tengo una familia, un
hijo y va a estudiar a 40 kilómetros necesitamos alquilar un piso.
Aquí somos sesenta rumanos o por ahí. Hay año que se van diez personas y año que
vuelven veinte. No hay siempre sesenta, hay cincuenta, setenta, depende del trabajo.
Somos de muchos pueblos y familias. Hay tres o cuatro grupos de familiares. También
hay de otro sitio que no conocemos. Cada uno viene de una parte, unos del Norte, unos
del Este, otros del Oeste, no es todo del Norte. Nos relacionamos bien con la gente del
pueblo, no hay roces, nos tratan bien, no tenemos ninguna queja. Las relaciones entre
nosotros hay días en que nos enfadamos un poco por el trabajo, porque yo tengo
mucho trabajo y el otro no tiene nada y ya está. Lo más difícil cuando llegamos es
encontrar el trabajo. El idioma no nos ha costado, no. Nos ha costado un par de meses,
la lengua de Rumania con la de España está casi igual, casi. En valenciano el cerdo se
dice porc, y en rumano también y muchas otras cosas. Hay muchas cosas, Marín, mi
apellido y más cosas. Vaca, vaca (...) De fiesta vamos al bar o a pasar el día por ahí. El
domingo, fútbol. No, de paseo no. De vacaciones a Rumania, a Rumania. Algunos se
quedan aquí, hay muchos que no tienen trabajo y dinero para ir de viaje, no tienen y no
van. Para el futuro pensamos volver a Rumania. Si entramos el año que viene en la
Comunidad Europea, haber si se calma un poco. En Enero ya entramos. Haber si sube
un poco el jornal, que trabajo hay, pero el jornal es muy bajo y sólo estamos para
trabajar y pagar la luz y la comida. Comida, si tienes dinero para comprarte un kilo de
carne, bien, sino... Sí, todos mis compatriotas estamos con ese pensamiento, nos vamos
a Rumania dentro de un par de años, tres, cuatro, nos vamos.
¿Los momentos más alegres que he pasado por aquí? No he pasado ninguno. ¿Y los más
tristes?, cuando estaba la primera semana aquí, con el trabajo sí que estaba triste. Todos
venimos aquí para trabajar y ganar dinero y, si no tienes, es normal que te pones triste
(Jordan Marin, 1971).
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