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HISTÓRIA DE UMA VIDA MATIZADA COM DUAS CORES 

(narração autobiográfica) 

José Prieto, Espanha 

Josep está desiludido, a situação não é aquela que ele esperava 

nem desejava. Sente-se lacerado. Está a atravessar um controverso 

conflito interior que abrange questões socio-politicas e familiares. 

A família requer a sua atenção. Josep, juntamente com  Carme, 

a filha mais velha, representam o fulcro 

das reuniões de domingo na montanha. 

Ele toca guitarra e Carme dança, enquanto 

a esposa  de Josep se ocupa das outras 

duas crianças. 

No seu circulo de amigos  alguns 

escrevem poesia, outros escrevem obras 

teatrais....outros ainda tocam também 

guitarra; Josep aprendeu a tocar guitarra  

“de ouvido”. 

Aqueles são homens que a começar 

pelas suas aldeias estão a lutar  para 

melhorar a situação  desta terra que tem os olhos postos mais na 

Europa do que na Espanha. Formam todos um grupo  para o qual 

não conseguem encontrar um nome apropriado. É o nascimento 

daquela que mais tarde  será conhecida  como Esquerra Republicana 

de Catalunya (Esquerda Republicana da Catalunha)- ERC. 

Josep escreve artigos  para o jornal “Humanitat” e escreve 

também obras teatrais. Algumas são representadas  no  Teatre 

Espanyol de  Barcelona. Mas...o seu nome figura  na  sociedade de 

autores ? Vai pensar nisso mais tarde ,  naquele momento isso não 

o preocupa.  Mas de facto não vai existir “um mais tarde”. 

Entretanto  começa a delinear-se  aquele que é conhecido 

como o “estatuto de Nùrid”. Josep contribuiu para a sua elaboração. 

Os expoentes  da esquerda esperavam  transformar uma 

realidade social  que ainda era tabu. 
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Sente-se uma profunda frustração. A aplicação de uma política 

impopular  faz protestar a oposição. 

Dos dois irmãos de Josep, Paco parte para o México. Algum 

tempo mais tarde perdem o contacto com ele  e pensam que ele 

morreu. O outro irmão, Ramon, parte para Roussillon com a ideia  

de viajar para mais longe. Ali nasce-lhe um filho, que dois anos mais 

tarde, regressará à Catalunha para participar na vida politica  catalã, e 

mais tarde na vida politica espanhola. 

O sonho de Josep é a Europa, mas ele não quer partir, sente que 

o seu lugar é ali, sente que a verdadeira luta deve começar a ser feita 

dentro do país O meu avô  não teve tempo  de fazer  nada. A Guerra 

Civil Espanhola  tinha acabado de explodir. 

Um dia ao entardecer, Josep, (meu avô), e o então companheiro 

da minha mãe foram assassinados  com uma rajada de metralhadora  

no final de um encontro clandestino. 

Todas as casas foram saqueadas  em busca de toda e qualquer 

prova  contra o regime  que então estava no poder. Torna-se 

perigoso conservar jornais, artigos, obras teatrais, ou qualquer tipo de 

documentos escritos. 

A minha avó  queimou tudo e fugiu com os filhos  para Girona 

para viver na casa de família do marido. 

Mas aqui foi recebida de uma forma nada acolhedora.  É 

criticada por ter destruído  todos os escritos e obras do marido. E 

assim regressa a Barcelona, mas onde pernoitam? Não podem 

regressar ao apartamento  onde viviam antes; alguns soldados 

instalaram-se  naquele andar  e é perigoso. A minha avó perde as 

energias; deixou de ter força para reagir e é Carme (a minha mãe) que 

se ocupa da família. 

Apresentou-se-lhe uma oportunidade de trabalhar  numa fábrica 

de armamentos, mas não obstante a situação de indigência em que 

vivem  recusou o lugar. Resistem às longas filas  para conseguir uma 

pequena quantidade de papas de alfarroba. Tentam, e conseguem 

sobreviver  dentro de esconderijos, entre a queda de bombas, a fome 

e o terror. 

No dia 1 de Abril de 1939 a guerra acaba. 
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As consequências deixadas pela guerra civil terão, em larga 

medida, um impacto sobre a sucessiva  história de Espanha  

sobretudo em termos de destruição excepcionalmente dramática  do 

património artístico  e cultural  e da estrutura económica. 

A minha mãe começou a 

trabalhar como costureira. Pouco a 

pouco a família regressa ao anterior 

apartamento, mas a tranquilidade  que 

parecia materializar-se  é interrompida 

por um encontro  num eléctrico, 

quando a minha mãe   conheceu o 

homem que mais tarde se tornou meu 

pai. 

O “amor”estonteia-os. É como o 

vento, como o silêncio,  a única coisa 

que desejam são os olhos um do outro para os acariciar,  produzindo 

uma corrente de sensações  em todo o corpo. O meu pai 

acompanha-a ao trabalho, espera por ela e em seguida regressam  à 

porta de casa da minha mãe. 

Mas a um determinado momento  a história inverte-se. 

O meu pai confessa  que combateu no exército  de Franco e o 

mundo da minha mãe desmorona-se completamente  à volta dela.  A 

história de amor não pode continuar!!! Ele representa tudo aquilo  

que destruiu o seu pai e os seus ideais. 

A luta interior começou. Uma mistura de sentimentos  que torna 

difícil definir  o seu amor de forma coerente.  

Mas se bem que a minha mãe não o consiga admitir, o amor 

entre os dois cresce, como forma de sobrevivência, e estabelece-se 

uma relação entre o casal baseada na confiança, que aposta na 

compreensão e na felicidade perante a ideia de continuar juntos. 

Os meus pais  decidem  levar por diante  o seu acordo e 

dividem-no em duas partes: uma a curto prazo, ou seja reconhecer 

que se amam reciprocamente, e uma a longo prazo, a decisão de 

manter vivo  este sentimento. 

Esta fase dura 10 anos. Finalmente assumem a própria relação e 

casam-se pela igreja. 
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  Põem de lado  as suas convicções  politicas e religiosas  e juram 

um ao outro respeito mútuo. 

O resto da família  não tem a mesma consideração pelo amor 

que os une, e à parte a mãe dela, o irmão e a irmã, a restante família 

volta-lhe as costas, não podem aceitar  que esteja para se casar  com 

um “nacionalista”. 

Nasce uma menina e quando chega à 

idade escolar  assisto ao primeiro e último 

litigio  entre os meus pais. 

Ao que parece  o meu pai esqueceu-se  

do acordo  e quer que a menina frequente 

uma escola de freiras  e a minha mãe diz  

“deves passar primeiro sobre o meu cadáver”. 

Recebi toda a minha educação numa 

escola pública. 

   Os anos passam e a menina cresce  

entre um pai que vai à “missa” todos os domingos  e uma mãe que a 

leva ao parque  ou está em casa e a ensina a cozinhar. 

 Quando chega o período das 

férias  do Verão  vamos todos para a 

aldeia do meu pai, “Caldesiños” (uma 

pequena aldeia situada entre as 

montanhas da Galiza). Os tios, as tias 

e os primos adoram-nos, as 

ideologias são postas de lado; aqui 

existe amor  sem preconceito, e eu 

aprendo a amar   aquela aldeia  e os 

seus habitantes. É completamente  

diferente da cidade; brinco entre os 

cordeiros , entre as vacas, os burros, as galinhas e os coelhos. São 

pessoas boas e à medida que cresço  não consigo entender como 

tenham podido apoiar  o ditador Franco. É óbvio que eu cresci  com 

a ideologia  da minha mãe e que  tenho a mesma maneira de pensar  

do meu avô, que devemos ter os olhos postos na Europa e não na 

Espanha, muito embora faça uma pequena digressão de vez em 

quando para visitar a aldeia do meu pai. 
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À medida que eu cresço, as conversas tornam-se cada vez mais 

ásperas com o meu pai, porque não quero que ele pense  que Franco 

fez alguma coisa de bom, e ele com orgulho  um dia disse-me  que 

conserva uma carta  de Franco, porque quando estava para comprar 

o apartamento onde vivíamos  teve que lhe pedir  ajuda.  A minha 

resposta ao seu orgulho  em possuir  uma carta  deste género foi 

“quando tu morreres eu queimo-a”. Anos mais tarde fi-lo. 

 Eu era uma adolescente em Maio de 1968, e  fui uma das muitas 

activistas que queriam mudar o mundo, era uma coisa em que eu 

acreditava.  O meu pai nunca soube disso, ou pelo menos  penso que 

ele não tivesse conhecimento  de todas as manifestações   em que 

participei e das minhas idas e vindas  transportando pacotes de 

panfletos para distribuir.  

 Eu era uma rebelde e uma verdadeira contestatária. Escarnecia 

de tudo aquilo que tivesse consequências políticas, coisa  que  fazia 

entristecer o meu pai  como por exemplo no dia em que morreu 

Franco. Naquele dia a minha mãe  tinha no frigorifico uma garrafa de 

champanhe  conservada há vário tempo, e quando Arias Navarro 

anunciou na televisão  “Franco morreu”abrimos a garrafa  e brindámos, 

convencidas que era o início de uma nova fase. 

Muitos anos mais tarde  dei-me conta  que não devíamos ter 

manifestado aquela alegria  na presença do meu pai, porque isso o 

fazia sofrer.  Tudo aquilo que estávamos a fazer era mostrar  uma 

enorme falta de respeito pelo meu pai. Precisei de muitos anos  para 

realizar que ser de direita  não significa  ser necessariamente fascistas. 

 O meu pai era um grande homem. Tive sempre a consciência  

de o amar, e disse-lho com frequência. Tornou-se num avô 

extremamente afectuoso  e recebia muito amor  de todos aqueles que 

o rodeavam, mas só depois da sua morte  compreendi a importância 

que ele teve para mim.  

Ensinou-me quanto é importante respeitar os outros, e 

sobretudo, que as pessoas são mais importantes do que as ideias. 

Cresci entre duas cores diametralmente opostas  mas isso não me 

impediu  de viver uma infância  numa atmosfera familiar serena.  



7 
 

 Devemos continuar  a lutar  pelo progresso de uma nação  que 

tem os olhos postos na Europa  em busca de uma identidade 

unificada, e em busca de melhoramento social.  

 
 

Motivação do júri 

Estamos em pleno período franquista. Um homem e uma mulher 

amam-se e desejam construir uma família juntos. Mas este projecto 

vacila quando ela cujo pai foi assassinado  pelos sicários de  Franco  (por 

pertencer  à Esquerda Republicana  da Catalunha), descobre que o 

homem que ama  pertence juntamente com a sua família, exactamente à 

oposta facção, à facção dos inimigos mais odiados.  Mas o amor deles é 

mais forte do que o ódio e levam por diante o seu projecto de vida. E é 

agora a filha  - nascida desta união -  que conta a história dos pais.  

Esta história chega-nos com a potência da metáfora viva  que 

involuntariamente encarna.  Esquecemos com frequência que a Europa  

nasce das cinzas da Segunda Guerra Mundial, nasce do período negro dos 

totalitarismos  pretos e vermelhos. Assim uma pequena história, a micro-

história  de uma família, está a representar no seu pequeno mundo, ou 

foi mesmo – na sua essência  - a história  da própria Europa. 

Daquela brecha  profunda que dividiu as populações e os países, 

causando a morte de milhares de pessoas, surgiu o forte desejo de paz e 

democracia. A história  aqui apresentada   tem um triplo valor: é 

recordação e testemunho do passado mas é também lição para observar 

o presente, porque entre o passado onde estão as recordações, e um 

futuro onde estão as nossas esperanças, situa-se um presente onde está 

o nosso agir agora. Ainda hoje existem profundas divisões  quer no seio 

da Europa, quer entre a Europa e o resto do mundo. Divisões de tipo 

económico, politico, entre culturas, entre homens e mulheres. Ainda hoje 

não é possível negar  o conflito. Aquilo que podemos fazer é 

compreender as suas razões ,  ter o coração aberto para a necessidade de 

criar um mundo mais justo, uma necessidade latente que se manifesta na 

base do próprio conflito.  
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Informações gerais sobre a história 

 
História de uma vida matizada  com duas cores  

Área temática: Experiências de Pertença à 
Europa – A minha história na  
Hstória da Europa . Período a que se referem os 

eventos narrados: 

 

1970-1980 

Localidades geográficas  às quais se 
refere a história 

Espanha 

Período em que a história foi 
produzida 

 

2008 

Leia ou descarregue esta e outras histórias  do arquivo digital: 
http://www.europeanmemories.eu/por/Stories 

 

Outras informações sobre o contexto: 

“O “Estado espanhol”  (Estado Español)  era o nome formal da 

Espanha entre 1939 e 1947, sob o regime autoritário de Francisco Franco. 

Em 1947 a Espanha foi reconstituída como reino, tendo sido a 

denominação de Estado Espanhol  alterada para Reino de Espanha. O 

regime foi instaurado com a vitória da coligação dos rebeldes nacionais 

(Movimiento Nacional de Franco) liderada pelo general Franco durante a 

Guerra Civil. À parte o apoio interno, a revolta de Franco  tinha sido 

apoiada  no estrangeiro pela Itália fascista,  pela Alemanha nazista,  pela 

República Portuguesa fascista de Salazar, um país que embora ocultado  

sob a capa da neutralidade  enviou tropas voluntárias (Legião  Viriato) 

para combater pelos nacionalistas. Apoiavam Franco também a Irlanda e 

o Vaticano  que não via de bons olhos  a politica anti-clerical do governo 

da República, enquanto que a Segunda República  era apoiada  pela 

comunista União Soviética. O regime que se seguiu, instaurado pelo  

vitorioso general Franco, é conhecido com o nome de  Espanha  

franquista.   Depois  de   ter   ganho  a   Guerra   Civil   Espanhola ,   os  

Nacionales deram vida a um Estado autoritário, com um partido único 

liderado por Francisco Franco. A Segunda Guerra Mundial estalou  pouco 

http://www.europeanmemories.eu/por/Stories
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 depois, e muito embora, oficialmente, a Espanha  fosse um país neutro, 

enviou uma divisão de tropas especiais para a Rússia para ajudar os 

alemães, mas a sua posição  a  favor do eixo Roma-Berlim, após o colapso 

do Terceiro Reich conduziu o país ao isolamento. Esta situação  

modificou-se com o cenário da guerra fria, perante o qual  o forte anti-

comunismo  de Franco fez inclinar  naturalmente o seu regime  para a 

aliança com os Estados Unidos. O Estado Espanhol foi declarado 

monarquia em 1947, mas nenhum rei foi designado. Franco reservou 

para si o direito de nomear a pessoa que viria a ser coroada rei, e adiou 

deliberadamente  a selecção  por motivos políticos.  A escolha do rei foi 

feita em 1959, designando Juan Carlos de Borbón como sucessor oficial 

de Franco. Com a morte de Franco em 20 de Novembro de 1975, Juan 

Carlos passou a ser o rei absoluto de Espanha. Deu imediato início à 

transição para a democracia, acabando por transformar a Espanha  numa 

monarquia constitucional parlamentar “ (  Wikipédia). 

Durante o regime de Franco  a liberdade de expressão  e o direito à 

justiça  foram abolidos. A justiça era muito arbitrária  e muitas pessoas 

foram condenadas à morte  e assassinadas  sem o devido processo legal. 

A tortura era uma prática comum. 

Não obstante, o movimento anti-franquista continuou a 

existir  e em determinados períodos era muito forte. As pessoas 

organizavam-se entre elas  para tentar pôr fim ao regime, através 

de associações sociais, sindicatos e organizações espontâneas  de 

cidadãos. Durante anos e anos o país permaneceu dividido em 

duas facções: uma favorável e outra contrária ao regime. Hoje em 

dia, esta fractura persiste ainda na memória da população  e as 

tensões ainda não desapareceram completamente.  Estão ainda  

bem vivas na memória de muitos, mas recordá-las é ainda um 

tabu. Não obstante, têm vindo a ser empreendidos esforços para 

recordar este período extremamente difícil da história espanhola, 

um caminho  que tem conhecido não poucos obstáculos. 



10 
 

Esta publicação reúne os resultados do projecto “European Memories – 
Um arquivo Europeu de Memórias, para a formação e desenvolvimento  
de competências sociais e cívicas  dos cidadãos europeus.”, GRUNDTVIG 
MULTILATERAL PROJECT - 2008 – 3442/001-001. 

European Memories  é um projecto multilateral  realizado no âmbito do Lifelong 
Learning Programme em parceria com: UNIEDA,União Italiana  de Educação de Adultos 
(associação coordenadorra), ADN, Archivio Diaristico Nazionale-Onlus, EIC – Centro de 

Informação Europeu – Veliko Tarnovo(Европейски Информационен Център - Велико 

Търново) – Bulgária; DPU – Instituto Superior de Estudos Pedagógicos (Danmarks 
Paedagogisks Universitetsskole, Aarhus Universitet) – Dinamarca; FDC –  Fundação 
Privada para o Desenvolvimento de Comunidades (Fundaciò Privada Desenvolupament  
Comunitari )– Spain, SL – Sozial Label e.v. - Alemanha,VIDA – Associação Valorização 
Intergeracional e Desenvolvimento Activo – Lourosa – Portugal;. 
 

Este projecto foi financiado pela Comissão Europeia. O conteúdo desta 
publicação é da única e exclusiva responsabilidade do autor. O trabalho 
não reflecte as opiniões da Comissão Europeia e a Comissão Europeia 
declina qualquer responsabilidade sobre o uso que poderá ser feito das 
informações nele contidas. 
 
A utilização desta obra é regulamentada nos termos da licença  
“Creative Commons” - Licença não Comercial  - Obras não Derivadas, 
como estabelecido nos diferentes países  onde esta é reconhecida  (ver 

site http://creativecommons.org/worldwide, do qual se podem 

descarregar as licenças que regulamentam a matéria  nos diferentes 
países. Para os países que não figurarem na lista  o ponto de referência 
é a Licença Inglesa. 
Esta licença inclui a possibilidade de: 
-reproduzir em formato digital, copiar, distribuir, comunicar, transmitir 
e expor a obra em público; 
-representar, executar e recitar a obra. 
A licença prevê a utilização de acordo com as seguintes condições:  
Atribuição: A obra tem de ser atribuída, da forma prevista pelo seu 
autor ou pela entidade que concedeu a licença para a sua utilização 
Não Comercial: É proibido utilizar esta obra para fins comerciais. 
Obras não Derivadas: É proibido alterar ou transformar a obra, ou usá-
la para criar outra. 
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