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ELS MEUS PETITS RECORDS 
DE POSTGUERRA
Aquestes memò&ies il·lustrades que teniu entre  
les [ans só] la publicació gairebé íntegra  
d'un llib&e en blanc que vaig començar a omplir 
el 2002 i finalitzar el 2007. 
Un àlbum ple d'esbo$$o$, d'apunts i de notes 
per explicar la meva infància i adolescència, un 
recull desendreçat d'imatges que se'[ van fer 
molt presents quan em vaig traslladar a la casa 
d'Ho&ta per cuidar la meva mare. Dibuixava per 
ocupar-me les ho&es mo&tes i per il·lustrar les 
converses amb els meus germans sob&e ''l'educació'' 
que vam reb&e i el poder de l'Església, que ho 
dominava tot. 
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Vaig acabar d'omplir les pàgines blanques 
durant les llargues ]its d'insomni. Van ser 
els anys en què vaig superar un càncer i un 
accident greu. La mo&t de la meva mare i de 
les meves germanes em va remoure per dins i 
va fer emergir els reco&ds familiars més íntims. 
Reco&do les ganes d'escapar de l'auto&itat del 
pare i d'allunyar-me del no$tre petit món 
d'Ho&ta. Era una adolescent que desitjava, sob&etot, 
llibertat.
Però... el primer capítol d'aquestes memò&ies el 
va escriure el [eu pare en un petit àlbum de 
fotografies, enquadernat amb pergamí. En un 
escrit amb tinta vermella (a causa de la guerra) 
i una lletra molt i molt petita, hi explica els 
detalls del [eu naixement.
Per això sé que era un dimecres f&ed de gener i 
que al co& de l'Eixample ]o hi havia ni llum ni 
aigua. El meu pare estava amagat, per no haver 
d'anar al f&ont, i va so&tir del seu amagatall per 
buscar una llevadora. El dia 23 de gener del 1939 

LliBRe-àlbum

''nostrA filla Roser'' 
pergamí

llom amb lletres 

daurades 10x14 cm

queien les últimes bombes sob&e Barcelona  
i jo vaig so&tir com un ''petardo''. La llevadora  
era de família de flequers i la meva mare va 
agrair-li que l'ob$equiés amb un pa calentó.
L'oncle Manel, capellà, em va batejar a co&re-cuita 
amb el nom de Ro$er. Els padrins fo&en l'àvia 
Carlota i l'avi Magí. Però em vaig dir Ro$er només 
quatre dies, fins que el funcionari del registre civil 
va decidir que em deia Ro$a i després va co&regir-
ho per Ro$ario.
El [eu primer passeig va ser per anar a veure 
com desfilava victo&ió$ per la Diagonal el general 
Franco amb 9.000 soldats. S'havia acabat la 
guerra!
Fo&mo part de la generació de po$tguerra. Vam 
créixer [enjant pa negre de racionament, arrò$ 
ple de pedretes que havíem de triar, patates que un 
cop bullides es desfeien, xocolata de garrofa amb 
so&ra... Els recurso$ eren [olt minso$, però de  
]o res en fèiem molt. Jo era una nena feliç!
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El papà beneïa la taula amb una o&ació llarguíssima 
i incomprensible, i en acabar tots dèiem "Amén!" 
 Era el tret de so&tida per començar a [enjar. 

RETRAT  DE FAMÍILIA
Era un home molt serió$,   
arxiver, bibliòfil i molt religió$.  
El tractàvem de vo$tè però li 
dèiem papà.

 El pare es 
recolzava al bufet 
per fumar i així 
passava [oltes 
ho&es.

 La meva  
ger[ana gran   
  tenia unes 
manetes d'o&,  
es va dedicar a 
la restauració 
de llib&es. 

-JO- 
1939

 De  
 [i 
ja en 
parlo 
prou

1a 2a

5a

3r 4T-Carmelina- 1936 -CARLES-1940
Sempre li ha 
agradat molt 
la música. 

 -FELIP- 
1945 

El meu germà 
petit era un 
]en [olt 
tímid.
 

La varen po&tar els angelets  
       l'ago$t del 48 i ella  
       ens va dur un caramel 
         per a cada germà. 

       Jo no entenia que 
         amb aquell tràfec, 
          la [amà fes llit.  
  

 Els do$ eren 
[olt espo&tistes.

  La mare era una persona alegre i culta.
   Cada matí, abans d'anar al [ercat,  

llegia el diari en aquesta  
po$ició. Li dèiem [amà 

                   i la tractàvem de vó$. 

-LA MARE, CARMELINA- 1910

    -EULÀLIA-1948

-EL PARE, FELIP- 1903

-Els pares i els germans-

  Perquè la feina [és cansada la feien els angelets!
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El papà fen
t 

de premsa 

per en
ganxar 

els s
eus 

llibres

 El papà 
 s'estimava 
 [olt els seus 
 pergamins i 
 facsímils de 
 temes litúrgics 
 i cant grego&ià, 
 els agafava 
 d'una [anera   
 molt especial. 
Casa ]o$tra 
estava repleta 
de llib&es, ]'hi 
havia per tots 
els racons. 
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botons

La [amà, quan es 
disgustava amb ell, 
 n'hi po$ava 
   uns quants 
   dins les  
      butxaques 
         o dins 
         el llit.

No supo&tava 
els botons, li 
feien fàstic!

Les aficions frívoles del papà 
eren el cine (a Ho&ta en teníem 
do$ de sessions contínues, Can 
Puça i el de la Plaça), les  
novel·les policíaques del Simenon  
i les timbes de b&idge amb els  
seus amics del tennis.
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El sil
enci 

era t
otal 

-les aficions del pare- El papà per feina, 
anava algunes vegades a 
Puigcerdà. En una ocasió,  
 ]omés una, el vam  
  aco[panyar el Carles, 
   el Felip i jo. 

   Mai havíem estat en 
    un lloc tan idíl·lic 
      però...

... el Felip ens ho va espatllar.

Naturalment, vam anar-hi amb tren, amb 
bitllet d'anada i to&nada el mateix dia.
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