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a memòria és una eina de futur. Recordar el que va passar per evitar
que torni a succeir. Al març de 1938,
els avions italians de Mussolini van bombardejar ferotgement Barcelona. D’alguna
manera, es van rescabalar de la humiliació
que per a ells va suposar la derrota a la
batalla de Guadalajara, al març de l’any
anterior (1937).
Al març de 2018, vuitanta anys després
d’aquell terrible episodi de la Guerra Civil
espanyola (1936-1939), són nombroses
les activitats de la societat per recuperar
la memòria dels vençuts. L’Ajuntament de
Barcelona, per exemple, va il·luminar la
façana de la plaça de Sant Jaume amb un
joc de llums que remetia als dies nefastos

de les cartilles de racionament. És possible
retrocedir fins a les penalitats de la guerra
a Barcelona per, des d’allà, interrogar-nos
a nosaltres mateixos en aquest present de
canvi de segle.
Aturem-nos en quatre generacions: el
besavi Paco, que va lluitar a la batalla de
l’Ebre (1938); Paquita, la seva filla, que va
viure a les barraques de Montjuïc i que
s’amagava dels bombardejos al Refugi
307, al Poble-sec; Felip, el fill de la Paquita, que va créixer en els últims anys del
franquisme, i Mireia, la seva filla, que mai
ha viscut un conflicte bèl·lic i que no té
records de la repressió patida pels seus
avantpassats ni de les dificultats derivades
de la Guerra Civil. El punt de trobada de
les quatre generacions —les tres últimes,
vives— és la nevera. Tres neveres: LG,
Bosch, Indesit.

Paco, el combatent, tenia una obsessió
amb el menjar. Després de passar mil i una
penalitats i necessitats al front i a la rereguarda, tindria una fixació per acabar-se
sempre el menjar del plat. Una cosa que
va transmetre a la seva filla, que aquesta
transmetria al seu fill, que aquest transmetria a la seva filla. Les conseqüències de
la guerra es veuen en una nevera que
sempre està plena de viandes, tot i sobrant
el menjar.
Així, els membres d’aquesta família mai
malgastaran els aliments, cosa que consideren sagrat: no es malgasta, no es llença
res, el pa dur es ratlla. La guerra es traspassa de pares a fills: els aspectes quotidians de la guerra, les conseqüències psicològiques de les guerres, les previsions
davant les guerres. La resposta a tot això:
la família unida. Per les coses bones. Pel
dolent que pugui venir.
1. Mireia: LG

La Mireia és filla de Felip, néta de la Paquita, besnéta de Francisco, Paco. Els germans de Mireia són Felip i Meritxell. Mireia Samitier (Barcelona, 1988) va créixer
entre tres carrers: a la casa de la seva mare, al carrer Farell; a la casa del seu pare,
a la carretera de la Bordeta, i a la casa de
la seva àvia, al carrer de Sant Roc, totes
elles al barri d’Hostafrancs, al districte de
Sants-Montjuïc de Barcelona.
Els pares de la Mireia, Felip i Lourdes, es
van separar quan ella tenia sis anys. En
aquells anys, Mireia es va fer forta: «Jo ho
trec tot i xerro i xerro. Ho passava pitjor el
meu germà, Felip, Tete». D’alguna manera, ella protegia al seu germà petit, Felip,
més introvertit. «He tingut converses amb

ell sobre la família de la meva mare», diu
la Mireia.
El pare de la Mireia l’estima. La mare de
la Mireia l’estima. Mireia va passar l’edat
del pavo. Mireia es va refugiar a casa de la
seva àvia. «Ella m’escoltava i jo plorava i
plorava», diu la Mireia. Mireia cus perquè
la seva àvia cus. Mireia pateix pels altres
perquè la seva àvia pateix pels altres. Mireia escriu (diaris) perquè la seva àvia escriu (Cartes al cel).
Mireia va estudiar la carrera de Relacions Laborals, a la Universitat Autònoma
de Barcelona. Va abandonar la carrera i
es va treure el cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances. «Després vaig fer el cicle formatiu de grau superior de gestió comercial i màrqueting. I
després, el grau de màrqueting i investigació de mercat, sense acabar, perquè vaig
començar a treballar. Tinc dos anys cursats, algun dia l’acabaré, és la meva espineta. Porto treballant des dels 16 anys i
sempre alternant amb estudis», diu la Mireia. Actualment, Mireia treballa com a
especialista en màrqueting digital a l’empresa B i està casada amb Jordi, que treballa en un departament d’operacions logístiques (compres). Mireia Samitier va
conèixer Jordi Lleixà (Barcelona, 1987) fa
deu anys, el 2008, i es van casar el 21 de
maig de 2016, a Can Foix, a Cubelles.
La ciutat de Gandesa va ser insistentment bombardejada durant la batalla de
l’Ebre (1938). El besavi de la Mireia, el
iaio Paco, va lluitar a la batalla de l’Ebre,
al costat dels brigadistes del Batalló Lincoln.
La tia de l’àvia, Carmela, li deia a la Mireia: «Menja-t’ho tot». La tia de l’àvia, Car-
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mela, recordava quan ella només podia
menjar pell de patata, durant la guerra.
L’àvia li diu a la Mireia: «Menja-t’ho tot».
El pare de la Mireia li diu: «Menja-t’ho
tot». El pare de la Mireia ho va aprendre
de la seva mare, Paquita. Paquita li deia a
Felip: «Menja-t’ho tot».
Mireia intenta aprofitar les sobres: «Aquí
no es llença res. Fins i tot guardo el iogurt
que caduca. I ratllo el pa dur per si preparo carn arrebossada».
Un dissabte a la tarda de cada mes, Jordi agafa la bossa d’Aneto i Mireia agafa les
claus del cotxe i condueixen fins al Mercadona del passeig del Terraplè, 85. La llista
de la compra d’avui: aigua, llet, cervesa,
olives, orenga, gall dindi, formatge, iogurt, escuradents per a les orelles, Neutrex per a la roba blanca, camamilla, ambientador, pa Bimbo, sorra per als gats.
Tornen a casa abans de les nou. Obren
la nevera, un combi de la marca LG, on
dins hi ha tàpers de macarrons, api, orxata, margarina. El pare de la Mireia, Felip,
li diu: «Menja-t’ho tot». Mireia no llança el
menjar perquè el seu pare, Felip, no llança
el menjar. Felip no llança el menjar perquè
la seva mare, Paquita, no llança el menjar.
Paquita va viure la guerra. Paquita no
llança el menjar perquè el seu pare, Paco,
no llança el menjar.
2. Felip: Bosch

Felip (Barcelona, 1957) és fill de Paquita
i nét de Francisco, Paco. Va néixer al carrer de Sant Roc, al barri d’Hostafrancs, es
va criar amb la seva àvia Maria, que era la
mare de Felipe, que era el pare de Felip.
Maria li posava per esmorzar llet amb pa.
Primer, Felip va estudiar al col·legi del

Rector Custodi. Després va anar a estudiar
a l’escola Francesc Macià, que llavors no
es deia Francesc Macià, llavors es deia
plaça d’Espanya.
Felip va estudiar a l’Escola de Bosc, a
Montjuïc, on cantava el Cara al sol. Després, Felip va estudiar al Centre Montserrat-Xavier, a l’Ateneu Montserrat i va estudiar el batxillerat a les nits.
De dia, Felip treballava i ho va fer en
diferents llocs: de ‘botones’ en l’Instituto
Español de Márqueting, portant les comptes a Formatges San Millán i a la Compañía Internacional de Seguros. Després es
va posar pel seu compte com a agent d’assegurances i així segueix.
Del seu avi, Francisco, Paco, va aprendre el valor del respecte. «Ell era impressionant, impressionant. I va patir l’innombrable, l’imperdonable. Va defensar la
Segona República i va combatre les injustícies. Una vegada vaig anar a un míting
de la CNT [anarcosindicalista], al Poble
Espanyol, i resulta que, en un moment
donat, va pujar per parlar... el meu avi!
Vaig deixar anar: ‘Cony, el iaio!’», diu Felip. «De Francisco vaig aprendre a fer
equip».
Felip es va afiliar al sindicat Comissions
Obreres de Catalunya. «Jo sí que vaig córrer davant dels grisos, i em vaig menjar
octavetes que havíem tret de la ciclostil
perquè no les enxampés la poli», diu Felip.
De la seva mare, Paquita, va aprendre a
ser generós.
La mare de Felip, Paquita, l’obligava a
menjar-s’ho tot. El pare de Paquita, Francisco, Paco, l’obligava a menjar-s’ho tot.
Paquita i Francisco van viure la Guerra
Civil. «La meva mare sempre em parlava

de la fam que va passar a la guerra», diu
Felip. Felip s’acaba el plat. Felip compra a
les botigues d’Hostafrancs per omplir la
seva nevera de marca Bosch.
Dins de la nevera blanca: pizzes, gaspatxo andalús i salsitxes. A l’armari, el
rebost, amb conserves i ampolles de vi.
«Quan tenia els nois, els divendres a la nit
preparàvem el que anomenem ‘sopar de
recerca’. Qualsevol cosa valia per al sopar:
pebrots, samfaina, farina...», diu Felip. Felip castigava els seus fills si no s’acabaven
el menjar. Els fills de Felip són autosuficients. Els fills de Felip no han hagut de
menjar-se la pell de les patates per matar
la gana.
3. Paquita: Indesit

Paquita és filla de Francisco, Paco, i de Vicenta. I el seu germà es diu Vicenç. Paquita Hurtado (Barcelona, 1932) tenia quatre
anys quan es va anar a viure a una barraca al desaparegut passatge del Gurugú, a
la intersecció entre el carrer Nou de la
Rambla i el passeig de Miramar, a
Montjuïc.
«Eren molts al pis de Viladomat, on vaig
néixer. I el pare va llogar la barraca per 15
pessetes mensuals», diu Paquita. «La barraca era de fusta, tenia un passadís i un
hort. A l’entrada hi havia la cuina, i amb
dues habitacions molt petites». A la barraca va estar 12 anys. «Malgrat tot queden
els records bons. No teníem res, però hi
havia companyerisme, ens ajudàvem, hi
havia unió», diu Paquita.
El 1936, quan es va anar a viure a les
barraques, va esclatar la Guerra Civil. La
guerra és una cosa dolenta. Durant la guerra, la mare de Paquita, Vicenta, va tenir

bessones, a les quals va posar per nom Pilar i Josefina. Quan van complir quatre
mesos, les bessones van morir de fam. Paquita recorda que li van posar com a collaret un pal, perquè el mossegués en cas
de bombardeig. «Ens indicaven que havíem de tirar-nos a terra, amb la cara contra el terra, mossegar el pal i posar-nos les
mans al clatell», diu Paquita. Paquita es
recorda del so de les bombes al caure, de
les destrosses en molts edificis, de veure
com entrava metralla a la seva barraca, de
veure les ruïnes de l’edifici que hi havia
prop del carrer de Manso.
Paquita va veure les ruïnes al carrer de
Fontanella, on hi havia una factoria. I les
ruïnes del carrer del Carme, on hi havia
una caserna. Paquita pot sentir el soroll de
les sirenes i s’estremeix quan recorda
aquells fets. Paquita es va resguardar més
d’una vegada al Refugi 307, al Poble-sec.
Abans que acabés la guerra del 36, els
nacionals per poc van capturar el pare,
Francisco. Es va escapar a França. Allà,
Francisco va ser reclòs al camp de concentració d’Argelès-sur-Mer, que era una
platja de sorra en la qual els joves morien
de diarrea, colitis i febres. Després se’l van
endur a la frontera per lliurar-lo al dictador Francisco Franco. El van recloure en
un camp de concentració que era una
plaça de braus, a Sant Sebastià. Per fi,
Francisco va tornar a Barcelona. Però un
veí el va denunciar. El van empresonar.
El van condemnar a 12 anys i un dia per
«adhesión a la rebelión». Els qui s’havien
rebel·lat eren els generals traïdors a la República. A la presó Model va estar tancat
quatre anys. Quan va sortir de la presó,
Francisco va ser desterrat a Saragossa.
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A la postguerra, la Paquita menjava a
Auxili Social: «Només menjàvem els nens;
la mare treballava i el pare, a la presó. La
meva mare treballava netejant en cases i
una d’elles era d’un metge. El menjar i els
medicaments que li donaven a ella, ella
ens ho donava a nosaltres». Paquita cantava el Cara al sol una dotzena de vegades
per dia. Paquita no va poder estudiar, i
només va aprendre a dividir amb una xifra. «M’hauria agradat saber més coses,
aprendre, aprendre...», diu Paquita. Va
estar poc temps a l’escola. El 1954, Paquita es va casar amb Felip i van tenir quatre
fills: Nuri, Xavi, Montse i Felip. Actualment, viu al carrer de Sant Roc, al barri
d’Hostafrancs. A la cuina, prepara menjar
per a un regiment, encara que visqui sola.
Paquita no tira el menjar. El seu pare,
Francisco, no tirava el menjar. Va a comprar al Mercat d’Hostafrancs, en què va
regentar una parada de fruites. La nevera
és blanca Indesit i hi ha llet, maduixes,
verdures i ous. Paquita no tira el menjar
perquè ella va passar fam a la guerra.
«Entre germans no hi ha d’haver guerra...», diu Paquita, emocionada. Quan
veu imatges de guerres per la tele, escriu
poesies: «A aquests nens que neixen sense
tenir llar, / a aquests nens que creixen mig
despullats...». Paquita cuida la seva
memòria. No vol oblidar el missatge final:
«No s’ha de perdre la memòria, per més
que et parlin... Les paraules, amb el
temps, s’esborren. No és el mateix llegirles que sentir-les...».
4. Paco. ‘Nevera de marca desconocida’

Francisco, Paco, era fill de Pascual i Simona, naturals d’Aragó, i va néixer el 1907,
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al carrer de Viladomat, 35, al barri de
Sant Antoni de Barcelona. De petit, amb
set anys, Francisco, Paco, va ser internat
a la Casa de la Caritat «per la precarietat
econòmica en què vivia la família, que era
de classe obrera» i, per tant, «analfabeta,
oprimida i pobre». Francisco va conèixer
Vicenta Cabrera, nascuda a Cartagena
(1911), i es van casar l’any 1932. Aquell
any van tenir el seu primer fill, Francisca,
Paquita. I el 1934 va néixer Vicent.
Francisco va lluitar a la Guerra Civil espanyola. D’idees llibertàries, es va allistar
com a milicià a la columna d’Ortiz-CarodFerrer, «per defensar la legitimitat de la
República».
Van partir cap al Front d’Aragó. «A
Casp trobem resistència i ens quedem
tres o quatre mesos al camp d’aviació.
No hi havia ni organització ni control en
els primers escamots de l’Exèrcit Popular», diu Francisco. De tornada a Barcelona, Francisco va treballar com a
mecànic a Ca Elizalde, convertida en indústria de la guerra.
El 25 de juliol de 1938, Francisco va
participar en la batalla de l’Ebre, la més
sagnant de la Guerra Civil espanyola,
amb gairebé vint mil morts. Va quedar a
les ordres del general Enrique Líster, cap
de les tropes entre Tortosa i Ebre. «Perdem la batalla, perquè els rebels obren les
comportes de les aigües i molts republicans moren ofegats. La desfeta és inevitable. L’exèrcit feixista guanya posicions i
ens veiem obligats a retirar-nos. El
desànim i la derrota és fan palesos a
l’Exèrcit republicà que, esgotat, es retira,
encara que lluitant fins al final», diu Francisco. El 1938, en la seva fugida a França,

va ser reclòs al camp de concentració
d’Argelès-sur-Mer, del qual es va escapar.
Llavors, els gendarmes el van interceptar
i el van confinar al camp de concentració
de Saint Cyprien.
Francisco va ser traslladat al Convento
de San Marcos, a Lleó. El va avalar el seu
cunyat, xofer d’un tinent de l’Exèrcit de
Franco. Francisco es va disposar a arribar
a Barcelona en una «caravana» de presos.
Les costures de les robes plenes de polls.
Es va compadir de Francisco una dona
que havia perdut a la guerra la seva filla
i el marit. El va cuidar i el va encomanar
a la Virgen del Camino. Li va pagar el
tren de tornada a Barcelona, el juny de
1939.
Francisco va ingressar a la presó Model,
l’11 d’agost de 1939. Al Gobierno Militar,
se li va muntar un consell de guerra, el
23 de desembre de 1939, al Jutjat Militar
número 9 de Barcelona, per delicte de
«auxilio a la rebelión» (causa sumaríssima
13462). A Francesc li van caure 12 anys i
un dia, «tot i que el fiscal militar sol·licitava amb insistència la pena de mort». El
20 d’agost de 1943, Francisco va obtenir
la llibertat condicional «amb desterrament». Va anar a Saragossa.
Després, en 1943, Francisco va emprendre el camí a França, per buscar feina. A
la localitat d’Esterri d’Àneu (Lleida) es va
topar amb el maquis, la guerrilla republicana que va continuar la lluita contra el
feixisme. Li van demanar que s’enrolés
amb ells, però Francisco va refusar.
A Tolosa, a França, va romandre dos
anys, fins al 1945. Va tornar a creuar la
frontera. Es va instal·lar de nou a Saragossa. Va treballar de paleta. Va retornar

a Barcelona. Francisco va treballar com a
paleta fins que es va jubilar. El 2005, un
any abans de morir, amb 98 anys, li va
dictar a la seva néta Montserrat la seva
«autobiografia»: «Tinc el pols tremolós i
no estic avesat a escriure gaire», es lamentava.
El 28 de novembre de 2006, va morir
Francisco Hurtado, el iaio Paco, amb 99
anys. Va passar els seus últims dies a la
Residència Nova Convivència. Els seus
néts li van escriure un panegíric: «Vas defensar les teves idees llibertàries fins al
final i, d’aquesta manera, no vas perdre
mai la teva integritat per la qual vas haver de fer tants sacrificis. [...] Guerra,
exili, camps de concentració, el retorn…
Viure amb la por de ser delatat per amics
i veïns, pallisses a la família, tortures,
presó, dolor, misèria…». Les cendres de
Paco van ser escampades a la Cota 705, a
la serra de Pàndols, el cementiri de la Lleva del biberó, a l’Ebre.
L’urna amb les cendres de Vicenta es va
enterrar al costat d’un arbre, a la Fontcalda. Paquita, filla de Francisco i Vicenta,
va escriure Cartes al cel. Al cel hi són els
seus pares.
La guerra traspassa les generacions. La
guerra del iaio Paco és la falta de menjar
per alimentar la canalla. La Paquita, la
filla de Paco, mai no va deixar de treballar perquè els diners arribessin per cobrir
les necessitats. Felip, el fill de Paquita,
esbroncava els seus fills perquè no deixessin cap engruna al plat. La Mireia Samitier, la filla de Felip, la néta de la Paquita, la besnéta del iaio Paco, té la seva
nevera plena.
La guerra és una nevera buida.

