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"HISTÒRIA DE VIDA ENTRE DOS COLORS" 

(narració autobiografica)  

José Prieto, Espanya 

 

En Josep està decebut, la situació no és l’esperada ni la 

desitjada. 

Es troba dividit. Està vivint un polèmic debat interior 

social-polític i familiar. 

La família reclama la seva atenció. 

En Josep junt amb la Carme, la filla 

gran, són el cor de les trobades dels 

diumenges a la muntanya. Ell toca la 

guitarra i la Carme balla mentre la 

dona d’en Josep està a la cura del 

altres dos petits. 

L’entorn dels seus amics, uns 

escriuen poemes, obres de teatre,... 

d’altres toquen la guitarra, en Josep ha 

aprés a tocar-la només escoltant.  

Són homes que lluiten des del 

poble per millorar la situació d’aquesta terra que mira més cap 

a Europa que cap a les Espanyes. Tots ells formen un grup que 

no troben ben bé amb quin nom batejar-lo.  

És el naixement del que posteriorment se’n dirà Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC) 

En Josep escriu articles al nou diari “Humanitat” i obres  de 

teatre. Algunes s’estrenen al teatre Espanyol de Barcelona. 

Però... i el registre a la societat d’autors? Ja es farà més 

endavant en aquests moments no l’hi preocupa. Llàstima que 

no hi haurà “més endavant”.  
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Entretant comença a bullir el que anomenen “Estatut de 

Núria”. En Josep ha contribuït i ha estat partícip en la seva 

elaboració. 

Les esquerres aspiraven a transformar una realitat intocable 

encara.  

Hi ha una frustració col·lectiva. L’aplicació d’una política 

antipopular estimula la oposició. 

Dels tres germans d’en Josep, en Paco marxa a Mèxic. Al 

cap de poc temps es perd el contacte amb ell, suposen que ha 

mort. L’altre, en Ramon marxa al Rosselló amb idea de 

continuar més lluny. Allà té un fill, el qual anys més tard, 

tornarà a Catalunya per formar part de la vida política catalana i 

posteriorment d’Espanya.  

Els anhels d’en Josep s’encaminen a Europa però no vol 

marxar, la lluita s’ha de fer des de dins. 

El meu avi no va tenir temps de fer res més. Acabava 

d’esclatar la guerra civil a Espanya. 

Un vespre, sortint d’una trobada clandestina moren a trets 

en Josep (el meu avi) i el company, en aquells moments, de la 

meva mare. 

Totes les cases són escorcollades a la recerca de qualsevol 

document contra el règim que impera en aquells moments. 

Comença a ser perillós guardar diaris, articles, obres de teatre, 

escrits diversos. La dona d’en Josep té molta por i decideix 

destruir tot el que ell ha escrit.  

L’àvia ho crema tot i fuig amb els fills cap a Girona a casa 

de la família del  seu home. 

No és ben rebuda en la família de l’avi. L’hi retreuen que ha 

destruït tota la seva obra. Així que torna a Barcelona, però, on 

dormiran? no poden anar al pis on vivien, s’han instal·lat uns 

militars en aquella escala i és perillós. L’àvia s’ensorra, no té 

forces per rés i és la Carme (la meva mare) qui tirarà endavant 

la família.  

Té la oportunitat de treballar en una fàbrica d’armament 

però malgrat la fam que estan passant, rebutja la feina. Pateixen 

les llargues cues per aconseguir una mica de farinetes de 
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garrofes. Intenten i aconsegueixen sobreviure en amagatalls, 

entre bombes, fam i amb molta por. 

L’1 d’abril de 1939, acaba la guerra.  

Les conseqüències que ha deixat la guerra civil marcaran, 

en gran mesura, la història posterior d’Espanya per lo 

excepcionalment dramàtiques, destructives del patrimoni 

artístic i cultural i de l’estructura econòmica. 

La mare comença a treballar 

de modista. Mica en mica 

s’instal·la la família en l’antic pis i 

la tranquil·litat que semblava 

arribar es veu trencada per un 

simple viatge en tramvia on la 

mare coneix al que serà el meu 

pare. 

 Esclata l’ ”amor”.  És com el 

vent, el silenci, l’únic que volen és 

la carícia de la mirada de l’altre 

que provoca pessigolles per tot el cos.  

El pare l’acompanya a la feina, l’espera i tornen junts fins a 

la porta de casa de la mare.  

En un moment donat es trenca el conte de fades.  

El pare li confessa que ha lluitat en les files d’en Franco i a 

la mare se li ensorra el món. No pot continuar!!! Ell significa 

tot allò que ha destruït al pare i els seus ideals de vida.  

Comença la lluita interior. Una combinació de sentiments 

que fa que l’amor sigui difícil definir d’una forma consistent.  

Tot i que la mare s’ho nega a sí mateixa, creix l’amor en 

forma de supervivència i s’estableixen nexes emocionals. Neix 

la confiança en la parella, la comprensió i la felicitat en pensar 

d’estar junts. 

Els pares decideixen tirar endavant el seu compromís i el 

divideixen en dues parts, una a curt termini,  reconèixer que 

s’estimen i l’altre a llarg termini, la determinació de mantenir 

aquest amor. 

Aquesta etapa va durar 10 anys. 
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Finalment es comprometent davant l’església i amb ells 

mateixos.  

Deixaran de banda les seves ideologies polítiques i 

religioses i hi haurà un respecte mutu cap a l’altre. 

La resta de la família no fa aquesta lectura del seu amor i a 

excepció de la seva mare, germà i germana, la resta de la família 

li dona l’esquena a la mare, no poden 

acceptar que es cassi amb un”nacional” 

Neix la nena i quan arriba l’època 

escolar visc la primera i última baralla 

entre els meus pares.  

El pare sembla que ha oblidat el 

compromís i vol que la nena vagi a 

escola de monges i la mare diu “abans 

seré morta”.  

Faig tota l’escolaritat en una escola 

pública. 

Els anys passen i la nena creix entre un pare que cada 

diumenge va a “missa” i la mare va al parc amb la nena o es 

queda a casa i l’hi ensenya a cuinar. 

Quan arriben les vacances 

d’estiu anem cada any al poble del 

pare “Caldesiños” (un poblet molt i 

molt petit en les muntanyes de 

Galícia). Els tiets, tietes i cosins, 

ens estimen, queda al marge el 

color de la ideologia, allò és 

estimació sense prejudicis i jo 

aprenc a estimar a aquell poble i les 

seves gents. Allò no té res a veure 

amb la ciutat, jugo entre bens, 

vaques, rucs, gallines i conills. Són 

bona gent i a mida que vaig creixent no entenc com aquelles 

persones poden ser partidàries d’en Franco.  

És evident que he crescut amb la ideologia de la mare i 

pensant com l’avi, que hem de mirar cap a Europa i no cap a 
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les “espanyes” tot i que faig un petit parèntesi amb el poble del 

pare. 

Mentre em vaig fent gran les discussions entre el pare i jo 

són cada cop més inquisitives perquè no vull que pensi que 

Franco ha fet res de bo i ell, tot orgullós un dia em diu que té 

una carta d’en Franco, perquè a l’hora de comprar el pis on 

vivim l’hi va tenir de demanar ajuda per aconseguir-lo. La meva 

resposta al seu orgull de tenir aquella carta és dir-li “quan et 

moris cremaré la carta”. Anys després ho vaig fer. 

La meva adolescència va ser durant el maig del 68 i vaig ser 

una militant entre moltes que volia canviar el món i m’ho creia. 

El pare no ho va saber mai o crec jo que no ho va saber tots els 

aldarulls on em vaig ficar i les anades i vingudes portant 

paquets d’ “octavilles” per a distribuir. 

Jo era rebel i molt reivindicativa. Me’n reia de totes les 

situacions, de caire polític, que al pare li entristien com la mort 

d’en Franco. Aquell dia la mare tenia guardada a la nevera des 

de feia molts de dies una ampolla de xampany i en el moment 

en que Arias Navarro deia per la tele “Franco ha muerto” vàrem 

obrir l’ampolla i vàrem brindar convençudes que una nova 

etapa començava.  

Molt de temps després m’he adonat que no calia aquells 

esclats d’alegria davant el pare que per a ell era un patir, l’únic 

que feia era una falta de respecte molt gran en vers ell. 

Han tingut de passar molts anys per adonar-me’n què ser 

de dretes no necessàriament és ser feixista.  

El pare va ser una gran persona. Sempre vaig saber que 

l’estimava i li ho deia sempre que podia. Es va convertir en un 

avi dolç i  estimat per tothom que l’envoltava, però va fer falta 

que moris per saber lo important que havia estat per a mi. 

Em va ensenyar com és d’important el respecte a l’altre i, 

sobre tot, que les persones són primer que les idees. 

He crescut entre dos colors totalment oposats i això no 

m’ha impedit tenir una infantesa en un ambient de família feliç. 

Hem de continuar lluitant pel progrés d’una nació que mira 

cap a Europa com una unificació d’identitat i de millora social. 
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Motivació del veredicte del jurat 

Ens trobem a l’Espanya de Franco. Un home i una dona 

s’estimen i volen formar una família junts. Però aquest projecte 

perilla quan la dona, de família comunista i amb un pare que ha 

estat assassinat pels soldats de Franco, descobreix que l’home 

que estima pertany, junt amb tota la seva família, precisament a 

la facció contrària, als enemics més odiats de la seva pròpia 

família. Però el seu amor és més fort que l’odi, i els seus plans per 

tenir una futura vida en comú estan destinats a seguir endavant. 

És la filla, nascuda d’aquesta unió, la que explica la història 

dels seus pares. La història ens colpeja amb tota la força de la 

metàfora viva que encarna inconscientment. Europa –sovint ens 

oblidem d’això– es va aixecar d’entre les cendres de la Segona 

Guerra Mundial, va néixer de la foscor dels règims totalitaris, tant 

rojos com negres. Així, aquesta petita història, la microhistòria 

d’una família, sembla representar, en el seu microcosmos, el que 

ha estat essencialment la història de la mateixa Europa. Aquella 

profunda ferida que va dividir pobles i països, i que va deixar 

tantes morts pel camí, va donar lloc a un enorme desig de pau i 

democràcia.  

Però la importància de la història no només es troba en el seu 

valor com a record i testimoni del passat, sinó també com a una 

forma de veure el present. La divisió, tant dins d’Europa com 

entre Europa i la resta del món, encara és molt forta i es tracta 

d’una divisió de caràcter econòmic i polític, una divisió entre les 

cultures i també entre homes i dones. A dia d’avui, encara no ha 

estat possible fer desaparèixer els conflictes.  

Tot el que podem fer nosaltres és entendre les seves causes i 

obeir a la necessitat de crear un món més just. Això és el que 

constitueix la base per a la solució de tots els conflictes.   
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Informació general sobre la història 

 

Història de vida entre dos colors 

Àrees temàtiques: La meva història dins de la 
història d’Europa 
 

Any dels fets narrats: 
 

1970-1980 

Llocs geogràfics on es van produir 
els fets narrats: 

Espanya 

 

Any en què s’ha realitzat el 
treball: 

2008 

Llegeixi o descarregui aquesta i altres històries des de l'arxiu 
digital: http://www.europeanmemories.org/cat/Stories 

Altres informacions sobre el context  
El terme “Estat Espanyol” fou el nom formal d’Espanya des de 

1939 a 1947 durant la dictadura autoritària de Francisco Franco. El 

1947 Espanya fou reconstruïda com a un regne i suposà el canvi 

d’Estat Espanyol a Regne d’Espanya. El règim sorgí de la victòria en la 

Guerra Civil Espanyola de la coalició rebel dels Nacionals, dirigida pel 

general Franco. A part de l’ajuda interna, la rebel·lió de Franco rebé 

suport des de l’estranger, per part de la Itàlia feixista i de l’Alemanya 

nazi, mentre que la  Segona República Espanyola comptà cada vegada 

més amb l’ajuda de la Unió Soviètica comunista. Al règim posterior, 

implementat pel victoriós Franco, se’l coneix com a l’Espanya 

franquista. Després de guanyar la Guerra Civil Espanyola, els Nacionals 

establiren un estat autoritari unipartidista liderat de  

manera indiscutible per Franco. La Segona Guerra Mundial començà 

poc després i, encara que Espanya era oficialment 

neutral, la veritat és que envià una divisió especial de tropes a Rússia 

 per ajudar els alemanys, i la seva posició a favor de l’Eix provocà el 

seu aïllament després de la derrota de les potències de l’Eix. Això 

http://www.europeanmemories.eu/eng/Stories
http://www.europeanmemories.eu/eng/Stories
http://www.europeanmemories.eu/eng/Stories
http://en.wikipedia.org/wiki/Spain
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoritaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Española
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia_Fascista
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_nazi
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_nazi
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_República_Española
http://es.wikipedia.org/wiki/Unión_Soviética
http://es.wikipedia.org/wiki/Unipartidismo
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 canvià amb el nou escenari de la Guerra Freda, davant del qual el fort 

anticomunisme de Franco féu inclinar naturalment el règim per aliar-

se amb els Estats Units.  

L’Estat Espanyol fou declarat una monarquia el 1947, però encara 

no s’assignà cap rei. Franco es reservà el dret a nomenar la persona 

que ocuparia el tron i deliberadament endarrerí l’elecció a causa d’una 

sèrie de consideracions polítiques. L’elecció finalment arribà el 1969, 

amb la designació de Juan Carlos de Borbón com a successor oficial de 

Franco. Amb la mort de Franco el 20 de novembre de 1975, Juan 

Carlos es convertí en el monarca absolut d’Espanya. Immediatament 

començà la transició cap a la democràcia, que al final convertí Espanya 

en una monarquia constitucional articulada per una democràcia 

parlamentària. (Wikipedia). Durant el franquisme, la llibertat 

d’expressió i el dret a exigir justícia foren abolits. La justícia era molt 

arbitrària i moltes persones foren condemnades a mort i assassinades 

sense que se seguissin els procediments adequats.  

La tortura era una pràctica habitual. 

No obstant això, el moviment antifranquista existia i a vegades 

tenia molta força. La gent s’organitzà per destruir el règim a través 

d’associacions socials, sindicats i organitzacions espontànies. En total, 

durant molt dècades, el país estigué dividit en dos bàndols: els 

partidaris del règim i els adversaris. Avui en dia aquesta fractura 

segueix existint en la memòria de la població i les tensions encara no 

han desaparegut del tot. Segueixen vives. El tema de la memòria 

històrica és encara un tabú. Actualment s’estan fent esforços per 

recordar aquesta difícil etapa de la història espanyola, però no sempre 

aquest procés està exempt de problemes.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fría
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_de_Borbón
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarquía_absoluta
http://es.wikipedia.org/wiki/Transición_española
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarquía_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_parlamentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_parlamentaria
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La present publicació és el resultat del projecte "Memòries d'Europa, per 
al desenvolupament de les competències socials i cíviques de la 
ciutadania Europea”, GRUNDTVIG MULTILATERAL PROJECT - 2008 - 
3442/001-001.  
 
Memòries d’Europa és un projecte multilateral que forma part del 

Programa de Formació Permanent. Col·laboradors del projecte: 

UNIEDA, Unió Italiana per a la Formació d’Adults (coordinadora); 

ADN – Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano – Itàlia; 

VIDA – Associação Valorização Intergeracional e Desenvolvimento 

Activo – Lourusa – Portugal; EIC – Centre d’Informació d’Europa – 

Veliko Turnovo – Bulgària; DPU – Danmarks Pædagogisk 

Universitetsskole, Aarhus Universitet – Dinamarca; FDC – Fundació 

Privada Desenvolupament Comunitari – Espanya; SL - Sozial Label e.v. 

– Alemanya. 

 
El present projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió 
Europea. Aquesta publicació és responsabilitat exclusiva dels seus 
autorsr .La Comissió no es fa responsable de l'ús que pugui fer-se de la 
informació aquí difosa.  
 
El treball podrà ser utilitzat mitjançant la llicència “Creative Commons 
Licence Non-commercial Licence Non Derived Works”, tal i com s'aplica 
en els diferents països on està reconeguda (mirar el portal 
http://creativecommons.org/worldwide, el qual inclou les llicències dels 
diferents països; si el seu país no hi apareix haurà de fer referència a la 
llicència anglesa).  
Aquesta llicència permet la reproducció, la distribució, la comunicació al 
públic, la demostració en públic, la representació i la divulgació del 
treball. 
 La llicència s'aplica en les següents condicions:  
Autoria - qualsevol que utilitzi el treball ha d'indicar el seu origen segons 
les indicacions de l'autor o la persona que va fer el treball conforme a la 
llicència.  
No Comercial - El treball no pot ser usat per a objectius comercials.  
No Alteració - El treball no pot ser canviat o transformat ni pot ser 
utilitzat per a crear un altre.  
 
 
 
Università Popolare Editrice Roma 
www.upter.it  www.edup.it  info@edup.it  
Primera Edició Setembre 2010.  
ISBN 978-88-88521-11-04 

http://www.upter.it/
http://www.upter.it/
http://www.edup.it/
mailto:info@edup.it

