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NOTA D’AGRAÏMENT  

 

 

 

Gràcies a la memòria es dóna en els homes el que s’anomena experiència. 

Aristòtil. 

 

 

Aquest projecte no hauria estat possible sense la col·laboració desinteressada d’un grup 

de persones que es mereixen l’esment en aquesta nota. En primer lloc, m’agradaria 

destacar la participació de la meva família en el treball, proporcionant-me contactes en 

tot moment i fent moltes tasques de producció pel documental. A Vicente Larrégola, 

Genoveva Torres, Ignacio Gracia, Joaquín Gracia, Maria Esther Larrégola, Teresa 

Gracia, Nuri Gracia, Paula Gracia, Miguel Gascón i Jeroni Parramon, el més sincer 

agraïment. 

En segona instància, també m’agradaria remarcar la col·laboració del meu tutor 

del Treball de Fi de Grau, el professor de la Universitat Pompeu Fabra, Albert Garcia. 

De la mateixa manera, voldria donar-li les gràcies a Richard Barrett, professor de la 

Universitat de Califòrnia pel seu treball antropològic dut a terme a Benavarri, que m’ha 

servit com a bibliografia inicial per la recerca. També voldria fer esment de la 

participació d’Stéphanne Michonneau, director dels estudis moderns i contemporanis a 

l’École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques, a la Casa de Velázquez, a Madrid. 

Pel que fa a l’Ajuntament de Benavarri, m’agradaria agrair la col·laboració a 

l’alcalde Alfredo Sancho, a l’arqueòleg i arxiver Javier García i a la bibliotecària Maria 

Carmen Bergua, per la seva predisposició en deixar-me treballar a l’arxiu i per cercar-

me tota la bibliografia possible referent a aquest tema. 

I en darrer terme, vull remarcar la gran col·laboració de Pilar Adillón, Mercedes 

Badia, Antonio Boix, Josefina Gil, Sagrario Gómez, Vicente Larrégola, Cecilia Palacín, 

Manuel Pac i Marín Samper. Els testimonis orals amb els que he pogut parlar han estat 

la clau per poder redactar aquest Treball de Fi de Grau.  
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INTRODUCCIÓ 

 

Sóc de l’opinió que hem d’analitzar acuradament els fets històrics precedents i veure 

què feien els nostres avantpassats per conèixer i viure més intensament el present, i 

també per encarar amb més precisió el futur. Saber en quines situacions es van trobar 

ens pot servir per plantar cara al present, amb actituds, coneixements i intuïcions que 

provenen de l’herència de la història que ens precedeix. 

Ben segur que és aquest el principal motiu que m'ha empès a dur a terme aquesta 

recerca i convertir-la en el meu Treball de Fi de Grau. Cal analitzar l’exili republicà, 

conseqüència directa de la victòria de l’exèrcit rebel. Amb l'inici de la dictadura de 

Francisco Franco, el procés demogràfic generacional a Espanya va patir un greu sotrac. 

Amb la “modernització del país” propugnada pel Caudillo, molts homes i dones es van 

veure forçats a marxar precipitadament del seu poble, d'on provenien i on tenien les 

seves arrels, per arribar a grans ciutats, totalment contràries a la seva manera de viure 

rural. Aquests milions de persones que van deixar el país o van canviar de domicili van 

ser víctimes d'aquest “nou ordre” franquista.  

El més important és, també, que les migracions no es van produir només durant 

els inicis de la dictadura, sinó que hi va haver importants canvis demogràfics fins a la 

mort de Franco, el 1975. Aquestes migracions comporten un gran cost emocional, no és 

gens fàcil deixar casa teva, els teus, el teu ambient quotidià. És una gran pèrdua per a la 

zona rural; una pèrdua social, cultural i econòmica.  

En aquest treball s’ha proposat dur a terme una aproximació al fet migratori d’una 

manera molt concreta. La població de Benavarri serveix com a estudi de cas per 

analitzar aquesta qüestió durant els anys posteriors a la Guerra Civil. En primer lloc, es 

realitzarà una aproximació teòrica als fets que van succeir a la localitat durant el període 

de guerra. Posteriorment, es farà una anàlisi quantitativa del procés migratori, compresa 

entre l’any 1938 i el 1950. Es complementarà aquesta recerca amb els testimonis de 

gent que va emigrar durant aquells anys. Per concloure el treball, s’han relacionat els 

resultats obtinguts amb el treball d’Stéphane Michonneau, historiador francès. Hi ha 

memòria de la Guerra Civil i del procés migratori, o més aviat és una desmemòria? 

Personalment, crec que la memòria històrica del passat s'ha de recuperar per 

comprendre millor la situació actual en la que vivim. I opino que mirar enrere certs 

episodis de la història més recent pot ajudar a aconseguir aquesta comesa, a més de 

mantenir vives les experiències de moltes persones. 
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Guerra Civil a Benavarri, un problema de fonts? 

 

A grans trets, cal destacar que no hi ha una obra bibliogràfica concreta que parli 

extensament sobre la Guerra Civil a la Ribagorça i encara menys sobre la localitat de 

Benavarri. És per aquest motiu que un dels propòsits d'aquest treball és fer una modesta 

aproximació als fets que van succeir durant aquest període. Més enllà dels testimonis 

que la van viure en primera persona, només es pot consultar l'arxiu de la Causa 

General
1
, que es troba a l'Archivo Histórico Nacional de Madrid; algun informe de la 

Guàrdia Civil de l'època; un parell d'obres biogràfiques de diversos testimonis i la 

investigació d'un antropòleg de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, Richard A. 

Barrett, que va rebre una beca del projecte per a l'estudi dels sistemes socials a l'àrea 

mediterrània, finançada per una donació de la Fundació Ford. Amb aquesta beca va 

poder conviure durant 14 mesos amb els habitants de Benavarri i fer un acurat estudi 

antropològic sobre la modernització agrària de la localitat.  

D'altra banda, la professora d'Història Contemporània de la Universitat de 

Barcelona, Queralt Solé, ha intentat fer una cronologia dels episodis de la Guerra Civil a 

Benavarri, utilitzant la Causa General. Aquest fons es va crear durant la recopilació de 

dades sobre les actuacions republicanes per part de l'Estat feixista. La informació 

recollida apareix des del 26 d'abril de 1940 gràcies al decret de la Presidència del 

Consell de Ministres. La principal funció d'aquesta recollida de dades era demostrar i 

fer palès en onze apartats -anomenats capítulos o piezas- la gran “barbàrie roja”, com ho 

anomenaven les autoritats franquistes de l'època.  

Però el cert és que no se sap exactament quins foren tots els fets, “com es va viure 

l'aixecament militar del 18 de juliol, si hi va haver alguna columna catalana que 

s'encaminava cap a la recent línia del front, quina fou la vida quotidiana durant aquells 

mesos o bé de quina manera van entrar les tropes franquistes”
2
. 

El primer capítulo de la causa, redactat a Benavarri, consta de tres documents. En 

el primer document hi consta la “Relación de personas residentes en este término 

municipal, que durante la dominación roja fueron muertas violentamente o 

desaparecieron y se cree fueran asesinadas”. En segon lloc, apareix un llistat de les 

persones mortes que no pertanyien al poble. Finalment, es fa constar en el tercer 

document altres tipus de violència que s'hagués perpetrat a la localitat, com actes 

anticlericals, requises, saqueigs, profanacions, crema d'esglésies i convents... A més, 

també es podia omplir, en els tres documents abans esmentats, un apartat amb les 

persones sospitoses d'haver comès aquells crims. 

No obstant, i abans de començar a fer una aproximació dels fets, cal esmentar i 

                                                 
1
 No obstant, la Causa General només és una petita mostra certament esbiaixada de la naturalesa política 

repressora de l’època i de la realitat a Benavarri, ja que aquest document només fa palès com els 

guanyadors identifiquen la gent vençuda. 
2
 CERIB (Centre d'Estudis Ribagorçans): La Guerra Civil a la Ribagorça (Textos i pensaments sobre la 

República, la guerra i l'exili al Pirineu). Benavarri: Ripacurtia, 2010, p. 213. 
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destacar que aquests documents elaborats pel bàndol vencedor no són sinó una mera 

hipòtesi del que realment va succeir. Les autoritats franquistes encarregades d'elaborar 

aquest estudi segurament van exagerar o inflar les dades. Per tant, només serveixen per 

a saber de forma aproximada com va ser l'esclat de la guerra i la posterior posada en 

marxa de la dictadura franquista en aquesta població de la Ribagorça Oriental.  

 

Principal activitat econòmica 

Abans de començar a desgranar els esdeveniments que es van produir a Benavarri a 

partir del cop militar del 1936, és important esmentar que la província d'Osca tenia una 

llarga tradició republicana i era predominantment rural. La major part de la població era 

camperola: cadascú conreava una hectàrea de terra de secà i alguna altra que tenien 

arrendada. Normalment l'arrendatari exigia dues terceres parts de la collita, que 

normalment eren de blat, civada, oli, vi o raïm, ametlles, patates... Per tant, l'agricultura 

era de tipus mediterrani i la majoria de cultius eren de secà. Els cereals constituïen la 

part més important, ja que aproximadament el 73% de la terra cultivada corresponia a 

aquest cultiu. Al poble hi havia unes 300 mules i ases per llaurar els camps.  

A més, una altra activitat econòmica important era la ramaderia, especialment de 

porcs, aus de corral i ovelles. Cal esmentar que, en tercer lloc, es trobava el comerç: hi 

havia vàries botigues de comestibles i de teixits, quatre cafès, vàries carnisseries, 

ferreries i ebenisteries. No obstant, els establiments comercials no eren aparentment 

visibles, perquè no disposaven de grans rètols informatius. La majoria operaven només 

a petita escala, amb els veïns de la localitat i d'altres poblacions més petites que es 

trobaven als voltants. I, d'altra banda, també abastien a la gent de pas, ja que la 

importància del tràfic rodat que travessava el poble era molt gran.
3
 

 

Ambient previ a la guerra. Societat de preguerra 

Segons l'antropòleg de la universitat de Califòrnia, Richard Barrett, la població durant el 

preàmbul de la guerra estava dividida en dues classes. En primer lloc, hi havia un reduït 

nombre de notables, una vintena de famílies, que conformava el 6% de la població total. 

Aquest grup el composaven professionals i funcionaris públics, com advocats, metges, 

el notari, el farmacèutic, el veterinari, el registrador de la propietat, el jutge, el secretari, 

l'administrador de correus... A més, també s'incloïen en aquest grup, però amb un 

caràcter més marginal, els mestres i certs comerciants acomodats. En segona instància, 

la classe més abundant eren els petits botiguers, artesans, camperols i jornalers.  

Aquesta “burgesia” estava molt unida com a classe social i tractava de diferenciar-

se de la resta contínuament. Per exemple, hi havia un casino amb un cafè i un club al 

que únicament podien anar els señoritos. Els homes anaven allí a beure, llegir el diari, 

                                                 
3
 Cal esmentar que Benavarri es troba en un punt que fa d'intersecció entre la carretera de Lleida a Viella, 

i la carretera que connecta amb Osca i Saragossa. 
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jugar a les cartes i conversar amb els amics. Amb ocasió de les festes, aquest grup social 

ho celebrava al casino, mentre que la resta de la població ho feia a l'envelat de la plaça 

major. Cal remarcar també l'escassetat de matrimonis entre membres de diferents 

classes socials. Els notables de Benavarri buscaven parella dins de la seva classe i, si no 

en trobaven, ho feien a les localitats properes o, fins i tot, a les ciutats. La darrera 

diferència més important entre ambdós grups socials era la llengua que empraven: els 

notables acostumaven a parlar en castellà, “la llengua oficial del país i comuna a la 

classe culta espanyola” 4, mentre que els camperols i jornalers ho feien en català de la 

franja, considerat un dialecte poc refinat i situat per sota de la dignitat de la burgesia. 

Durant la crisi del 1929, l'atur va augmentar notablement a tota la província 

d'Osca: molts joves i matrimonis sense feina van tornar als seus pobles d'origen. Els 

pagesos sense bones mules no podien conrear la terra de manera òptima i els 

comerciants van patir especialment aquesta crisi perquè no podien vendre els seus 

productes. En aquell any, molts veïns van cremar els fruits de les collites perquè es 

negaven a vendre'ls més barats. Poc a poc, s'anava configurant lentament l'ambient de 

preguerra, i es començaven a notar els primers odis i recances.  

I, ja amb més força, a partir de l'any 1935, van aparèixer grups totalment oposats 

als señoritos i disposats a ocupar el control del govern municipal: 

 

“Las cosas cambiaron porque los campesinos abrieron los ojos. Había muchos 

mítines en los que gente de fuera del pueblo insistía en que las cosas debían 

cambiar, que no podían seguir así. Todos estos oradores abrieron los ojos a la 

gente... Oí algunos de ellos... [...] Pero cuando atacaban el caciquismo prestaba 

gran atención y me agradaba sobre todo uno que denunciaba a los caciques; era de 

Barbastro. Pero con todo ello, el odio aumentó considerablemente aquí”
5
. 

 

Els camperols sempre havien tingut motius de queixa contra l'elit de la població: “contra 

els advocats venuts, els cacics explotadors, contra les eleccions amb corrupció i els 

líders polítics”
6
. No obstant, sempre havien acceptat aquella situació com quelcom 

inherent en la política. I, per aquest motiu, entre la població inicialment va sobtar molt 

que aquells discursos contra la classe alta es poguessin aglutinar en un programa polític. 

I és que aquests programes d'esquerres que s'estaven gestant aleshores tampoc van ser 

adoptats públicament i en gran part per la població. La majoria preferia mantenir-se al 

marge, tot i que estiguessin d'acord amb el programa. Aquestes formacions van 

aconseguir recolzament d'una minoria de la població camperola i dels polítics més 

progressistes de l'elit. 

                                                 
4
 Barrett, Richard A., Benabarre: la modernización de un pueblo español. Barcelona: Comisión de 

Cultura del Ayuntamiento de Benabarre, 1984, p. 63. 
5
 Íbid., p. 65. 

6
 Íbid., p. 68. 
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Els partits polítics que van tenir un cert èxit a Benavarri van ser els socialistes i 

també el sindicat Unión General de Trabajadores (UGT) i la Falange Española. D'una 

banda, els socialistes van fundar el “Centro Republicano” amb la intenció que fos el 

casino “dels treballadors”, com a rèplica del lloc de trobada dels notables. D'altra banda, 

cal esmentar que molts señoritos van jurar lleialtat, aparentment en secret, a la Falange.  

Entre els anys 1935 i 1936, l'ambient a Benavarri s'anava enrarint ràpidament. Els 

notables van boicotejar una botiga de comestibles regentada per la família d'un mestre 

que s'havia convertit en el portaveu més influent del grup d'esquerra. I, després que les 

forces d'esquerres haguessin aconseguit el control de l'Ajuntament el 1936, els señoritos 

i els seus seguidors van desafiar el nou govern fent unes pintades amb els mots “Viva 

Cristo Rey” a les parets del consistori. Conseqüentment, les relacions personals i socials 

entre veïns també van patir grans canvis, tal i com explica un testimoni, un notari de la 

població, a l'antropòleg Richard Barrett:  

 

“En cuanto llegué me di cuenta de que el pueblo aparecía completamente 

cambiado, había sufrido una gran transformación. Había gente que me negaba el 

saludo, gente a la que conocía y con la que habíamos sido amigos durante años. [...] 

Anteriormente mantenía trato con todo el mundo, yo no era en absoluto político ni 

lo era nadie de mi familia. Ahora era diferente... el pueblo estaba completamente 

dividido; y como yo era notario me situaron en otra categoría y era tratado de un 

modo diferente”
7
.                          

 

Col·lectivisme àcrata, Aragó i Benavarri 

A tots els pobles rurals van sorgir comitès antifeixistes locals -comitès de defensa o 

revolucionaris- creats per omplir el buit de poder originat, dirigir l'economia i la política 

i mantenir un cert ordre. Els principals components d'aquestes formacions van ser 

camperols que havien emigrat a Barcelona durant els anys 20, dirigents de la CNT 

d'Aragó i veterans anarquistes aragonesos lligats tradicionalment a les tendències més 

radicals. A més, a la pròxima localitat de Graus, l'adhesió de determinats sectors de la 

població a aquest sindicat és també deguda a la influència de l'obra de Joaquín Costa, 

que va morir en aquesta població. 

Entre les accions que van fer, destaquen les depuracions de qui estigués en contra 

de la República: grans propietaris, franquistes declarats, l'Església, importants 

comerciants, propietaris rurals acomodats, militants de la Falange Española... Hi va 

haver 1.278 a la província de Terol, 987 morts a Osca i 657 a Saragossa. A més, cal 

destacar la gran persecució en contra de l'Església: la crema absoluta de tots els objectes 

de culte religiós, l'ús d'esglésies com a estables i magatzems, la fossa de campanes per 

proporcionar munició, la supressió de tots els actes religiosos i els continus assassinats 

de mossens i monges.  

                                                 
7
 Íbid., p. 68. 
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Concretament, a Benavarri, i per posar en antecedent la formació de la 

col·lectivitat, cal esmentar que ja durant el període de la Restauració hi havia hagut les 

primeres espurnes de disconformitat. “El frau electoral organitzat en el si del partit 

judicial de Benavarri pels funcionaris enviats pel governador civil d'Osca durant les 

eleccions de juny de 1931”
8
 va ser la primera causa de la creació de grups descontents 

amb el funcionament polític i econòmic de la zona. 

Amb la instauració del partit socialista a Benavarri i la fundació del “Centro 

Republicano” es van dur a terme ja diverses accions reivindicatives en contra dels 

notables. En destaca una reunió a la plaça de l'Església per oposar-se a la recaptació dels 

impostos, feta per Vicente Bádenas, un agent executiu del partit judicial de Benavarri.  

A les zones rurals, com Benavarri, van triomfar les col·lectivitzacions camperoles 

on la explotació comú es va organitzar principalment amb les terres abandonades pels 

propietaris i les finques confiscades per grups armats i comitès revolucionaris. Entre les 

diferents col·lectivitzacions aragoneses no va existir inicialment cap coordinació ni cap 

projecte econòmic important. A més, en algunes àrees rurals es practicava el comunisme 

llibertari, que consistia en assignar el treball d'acord amb l'aptitud dels membres de les 

comunitats i es distribuïen els béns i la riquesa segons les necessitats de cada persona.  

Aquestes formes de col·lectivitzacions es van instaurar ràpidament a Benavarri, 

on el comerciant Pascual Roy Barnola va formar la “Colectividad libertaria agraria y de 

oficios diversos”, que disposava de 200 o 300 cavalleries, entre mules i ases; una casa 

central situada al convent de monges Dominiques, de clausura. La que havia estat -i 

continua essent ara- l’església, va ser utilitzada com a estable dels animals, amb un 

passadís al mig per on es donava menjar al bestiar. Al mes d'agost del 1936, a causa d'un 

discurs a la localitat d'un delegat de la CNT a Barcelona, la col·lectivitat protagonitza 

també episodis de violència amb grans propietaris i membres de l’anterior autoritat. Així 

doncs, el comitè de Benavarri estava totalment inspirat en el moviment anarquista de 

Barcelona.  

 Es va organitzar la feina per seccions i, al capdavant, hi havia un delegat 

nomenat per les assemblees populars. Cada dia, en anar a treballar, els camperols i les 

cavalleries en formació regular passaven pels carrers més cèntrics del poble cantant la 

Internacional. La col·lectivitat va comprar un tractor, el primer que hi va haver a 

Benavarri. L’any 1937 es van obtenir grans collites per la tecnificació en la que es va 

invertir, ja que es van aconseguir llavors de patata i blat, provinents de Txecoslovàquia.  

 Durant el mes de febrer de 1937 es va celebrar a Casp el primer Congrés de 

Col·lectivitats i allí hi va acudir una representació de Benavarri, que ja comptava amb 

un total de sis col·lectivitats i 470 afiliats
9
. 

                                                 
8
 Barrull Perna, Carles: Religiositat popular i anticlerialisme en la societat prepirenaica: Alguns exemples 

a propòsit de la Ribagorça (1930-1940), dins CERIB (Centre d'Estudis Ribargorçans): La despoblació a 

la Ribagorça (Memòria, oblit i realitat). Benavarri: Ripacurtia, 2004, p. 141. 
9
 Cadenas, Sescún Marías: El mundo contemporáneo en tierras de la Ribagorza, p. 143, dins Gobierno de 

Aragón, De la historia a 
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 Entre les tasques realitzades a la població va destacar la formació d’una altra 

secció, la d’oficis diversos, formada per famílies una mica més riques i acomodades. Es 

va organitzar també un casal d’ancians, que fins aleshores havien estat desatesos i 

certament abandonats. De la mateixa manera, es va organitzar una biblioteca popular 

amb uns 5.000 volums provinents del “Centro Cultural Ribagorzano”, i s’hi va donar 

l’accés a tot el poble, ja que abans només hi podien anar les famílies riques. Es va tornar 

a crear una escola nocturna, dirigida pels professors Manuel Riera, Guadalupe Badenes i 

Amelia Facerias. Durant aquest període revolucionari va desaparèixer la moneda en 

l’organització col·lectiva. La vida es regia per vals i intercanvis de productes i matèries 

entre els pagesos. Les decisions es prenien en assemblees populars en què tothom tenia 

veu. El cap de família cobrava 5 pessetes, i cada membre d’aquesta, 2 més. 

Com s’ha esmentat abans, el Comitè Revolucionari va recollir els sis aparells de 

ràdio que hi havia i en va posar un al balcó de l'Ajuntament
10

. Normalment des d’allí el 

poble escoltava les informacions de José Díaz, secretari general del PCE, i ell mateix 

explicava que els generals franquistes estaven fent barbaritats arreu de l’Estat Espanyol.  

 Finalment, quan el general Mola pren les capitals de Saragossa, Osca i Terol, la 

col·lectivitat es dissol i tota la documentació generada durant aquella època es crema 

per no deixar cap tipus de prova. Es pot dir que les col·lectivitzacions aragoneses no van 

ser conseqüència d'una rebel·lió camperola, sinó que els sindicalistes urbans van ser els 

que propagaven aquestes idees i coordinaven les seves activitats. Cal destacar, doncs, 

que els camperols van ser més aviat “víctimes” d'un procés controlat per població 

aliena. Finalment, amb la dissolució del Consejo Regional de Defensa de Aragón o 

Consejo de Aragón -l'entitat administrativa a mode de “govern anarquista” creada 

durant la II República- l'agost de 1937, l'estructura col·lectivista es va desarticular. 

 

Inici de la Guerra Civil a Benavarri 

Des dels inicis de l’any 1936, l'Ajuntament de Benavarri estava controlat per la facció 

d'esquerres, que havia aconseguit el poder després de la victòria del Front Popular a les 

eleccions generals del mes de febrer. A Graus (la ciutat més important de la comarca de 

la Ribagorça i situada a uns 20 quilòmetres de Benavarri) hi havia dos sindicats: la CNT 

tenia 200 afiliats i la UGT, 100. L'1 de maig de 1936 ja es van començar a veure els 

primers incidents: a Graus hi va haver una gran manifestació i a Benavarri petits 

incidents revolucionaris. Tot bullia. La premsa aragonesa durant aquells dies assegurava 

que “una gran catàstrofe estava per venir”. 

La ciutat amb guarnició militar fixa més propera a la localitat era Barbastre, 

situada a uns 36 quilòmetres. Es va mantenir fidel a la República gràcies a la proximitat 

                                                                                                                                                      
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/PoliticaTerritorialInterior/Areas

Tematicas/OrdenacionTerritorial/Publicaciones/ColeccionTerritorio/ci.19_Comarca_Ribagorza.detalleDe

partamento?channelSelected=0#section4. 
10

 Pac Vivas, Manuel: Batalló de Càstig. Memòries d'un vell lluitador d'origen pagès. Lleida: Pagès 

Editors, 1999, p. 79. 
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http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/PoliticaTerritorialInterior/AreasTematicas/OrdenacionTerritorial/Publicaciones/ColeccionTerritorio/ci.19_Comarca_Ribagorza.detalleDepartamento?channelSelected=0#section4
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/PoliticaTerritorialInterior/AreasTematicas/OrdenacionTerritorial/Publicaciones/ColeccionTerritorio/ci.19_Comarca_Ribagorza.detalleDepartamento?channelSelected=0#section4
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i influència anarcosindicalista de Catalunya, “sobretot, de Barcelona, on se situava la 

seu de la IV Regió Orgànica”
11

. També cal esmentar, com s’ha esmentat abans, la 

important presència de la CNT, ja que Osca era la província amb més membres d'aquest 

sindicat. A Barbastre, hi havia una guarnició d'entre 200 i 300 soldats del Regiment de 

Valladolid i uns altres 150 homes de la Guàrdia Civil i d'Assalt. Aquest grup estava 

comandat pel coronel José Villalba Rubio. 

El 18 de juliol uns quants intel·lectuals de la localitat van ser empresonats i no es 

deixava sortir a ningú del poble. A més, la gent que hi arribava era interrogada i 

detinguda. Els pagesos que estaven segant aquell dia van haver de tornar a casa i deixar 

la feina. Tot i aquests incidents, algunes de les petites poblacions allunyades del front 

d'Osca no comencen a patir la guerra pròpiament dita fins l'arribada de les columnes 

catalanes. Per exemple, a Barbastre hi arriben el 25 de juliol.  

A Benavarri, concretament, el 21 del mateix mes es crea el “Comité 

Revolucionario”, que substituïa el govern municipal i creava a la vegada les “Guardias 

Cívicas”. Segons un informe de la 207ena comandància de la Guàrdia Civil realitzat 

posteriorment, el 30 de març de 1943, s'explica que: “Al iniciarse el Glorioso 

Movimiento Nacional el día 18 de julio de 1936, la villa de Benabarre durante tres días 

no observó alteración ninguna en la vida ciudadana; estuvo el vecindario bajo la 

inquietud del momento, pero sin pronunciarse en ningún sentido”
12

.  

El 22 de juliol, segons la versió de la Guàrdia Civil, va arribar un camió amb 25 

homes de Graus armats per recollir els aparells de ràdio del poble, i confiscar els pocs 

cotxes i camions que hi havia. Al dia següent, aquest vehicle torna a Benavarri per 

detenir diverses persones i endur-se-les, i a la tarda, la “Guardia Cívica” continua amb 

les detencions, que duraran uns dies més. Posteriorment, el dia 25: 

 

 “se dio orden de proceder a la destrucción de todas las Imágenes, ornamentos 

religiosos [...] y la mayoría de los vecinos allí congregados, sin distinción, no 

tuvieron más remedio que entregarse a aquélla sacrílega labor, desmontando 

altares, y dirigidos por aquellos individuos, con un camión, fueron trasladándose 

las imágenes, altares, cuadros y demás objetos de los indicados edificios religiosos 

a un campo situado en el cruce de la carretera de Graus-Laguarres, dónde se les 

prendió fuego”
13

.  

 

El Comitè Revolucionari, format per homes d'oficis diversos i per algun pagès, va 

desmantellar les esglésies del convent de les monges Dominiques i dels monjos 

                                                 
11

 CERIB (Centre d'Estudis Ribagorçans):  La Guerra Civil a la Ribagorça (Textos i pensaments sobre la 

República, la guerra i l'exili al Pirineu). Benavarri: Ripacurtia, 2010, p. 215, cita Martínez de Baños 

Carrillo, Fernando: Guerra Civil en Aragón. Saragossa: Delsan, 2005, p. 95. 
12

Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Causa General. 

ES.28079.AHN/2.1.2.20.1.4//FC-CAUSA_GENERAL,1410, Exp.2. 
13

 Íbid., exp. 2. 
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Agustins, l'església parroquial i la de l'Hospital, els arxius del Registre de la Propietat i 

del Jutjat. Es van endur molts documents i ho van cremar a un camp de la Torreta d'en 

Bergara, a la carretera de Graus-Laguarres. L'escriptor i monjo dominic Manuel García 

Miralles va relatar de la següent manera el saqueig de l'església: 

 

“Al intentar abrir la iglesia ocurrieron varios incidentes; el que intentaba abrirla, al 

forcejear se hirió con su misma pistola y desistió de abrirla. Otro también se hirió 

al disparar a San Pedro Mártir. Tenía la comunidad gran riqueza de ornamentos, 

que sirvió de pasto a una inmensa hoguera que duró un mes, pues el mucho oro que 

llevaba, entorpecía la acción del fuego. El armonio lo echaron del coro alto a la 

iglesia, lo mismo que la sillería que sirvió de alimento a las llamas. […] La iglesia 

que era preciosa, la convirtieron en cuadra de animales: los ocho altares laterales 

eran ocho pesebres; las paredes todas llenas de estacas o palos para colgar los 

arreos de los burros; pero lo más importante (que hasta los extranjeros sacaron 

fotografías) eran dos pesebres largos, que llegaban casi de la puerta de la entrada 

del altar mayor, de cemento armado; medían cada uno veinte metros; en el pórtico 

había un abrevadero con un letrero que decía: '¡viva la FAI!'”
14

. 

 

D'aquesta manera, es perd quasi bé tota la informació anterior al 1936: els registres de la 

propietat que, segons els revolucionaris, havien de desaparèixer; els protocols notarials, 

del notari D. José Maria Marcilla; la documentació dels despatxos dels advocats D. Pío 

Rivera, D. José María Cortillas i D. Angel Zurita; també els documents referents a la 

recaptació de Contribucions; i la tota la documentació del Jutjat de Primera Instància. 

Pel foc van passar tots els papers amb els que volien trencar. Així doncs, qualsevol 

document relatiu a alguna herència familiar o que tingués a veure amb la justícia va 

quedar eliminat ad eternum.  

Aproximadament una setmana després de l'aixecament militar, va arribar a 

Benavarri un grup de membres armats de la Federació Anarquista Ibèrica. Eren piquets 

vinguts des de Catalunya que anaven de poble en poble, realitzant xerrades i instant la 

població a eliminar els “enemics de la revolució” que, a la pràctica, eren els membres de 

la classe més alta. 

Fins el 28 de juliol no hi va haver cap difunt a Benavarri: aquell dia van morir, 

segons la Causa General, 15 persones. Aquests fets coincideixen per part de quatre fonts 

diferents, amb la qual cosa es pot prendre com a veraç la informació facilitada per 

l'alcalde franquista José Pociello l'any 1940; la de la Guàrdia Civil el 1943; la del 

professor d'Història de les universitats de Saragossa i Navarra, Martín Ibarra Benlloch; i 

la del testimoni Manuel Pac Vivas, integrant de la “Guardia Cívica” a Benavarri: 

 

                                                 
14

 García Miralles, Manuel: Los Dominicos de la provincia de Aragón en la persecución de 1936. 

Valencia, F.E.D.A, 1962, pp. 124-125. 
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“En dos o tres coches, un ómnibus y un camión llegaron unos desconocidos en 

número de unos sesenta o setenta armados todos de fusiles y pistolas, algunos de 

los cuáles con armamento y correaje de la Guardia Civil, suponiendo que pudiera 

tratarse de los de Tamarite, a los que desarmaron y fusilaron, los que situándose 

estratégicamente y distribuyéndose por el pueblo, ordenaron fusil en mano, a que 

se retirara el vecindario a sus respectivas casas. Estos individuos se llevaron en un 

camión a quince personas de las que el comité tenía detenidas en la cárcel a las que 

fueron atando en parejas y cargadas en el citado vehículo, saliendo con dirección a 

Tamarite, sobre las seis de la tarde del día 28. A unos seis kilómetros a la salida de 

Benabarre
15

 en la dirección indicada, estas quince personas fueron asesinadas”
16

.  

 

Segons les informacions de la Guàrdia Civil, un cop afusellats van ser traslladats a 

Graus per donar-los-hi sepeli. L'endemà es va matar un altre home que havia fugit fins a 

la propera localitat de Calladrons. Després d'aquells dies, la calma va tornar al poble, tot 

i que (en aquest punt ja no s'especifica concretament ni quan, ni on, ni com van morir) 

van haver altres morts, veïns de Benavarri.  

El professor d'Història Martín Ibarra afegeix una mica més d'informació a aquest 

episodi, assegurant que al capvespre del dilluns 27 de juliol ja va arribar a Benavarri 

gent de Castillonroi, Baldellou i Alcampell que, després de mantenir unes converses 

amb el Comitè de Benavarri van marxar. Aquest grup seguia les ordres de Pánfilo Deza. 

L'endemà mateix van tornar amb més gent i van detenir aquests 15 homes, afusellant-

los posteriorment
17

.  

Entre les persones que va dirigir aquesta operació destacava l'alcalde de Purroi de 

la Solana, José Badía Ferrer “el Francho”, que va ser membre del Comitè Revolucionari 

d’aquesta població. Durant la mateixa nit, el Comitè de Benavarri va donar l'ordre de 

recollir-los i enterrar-los a Graus, però es van adonar que només hi havia 14 cadàvers. 

En faltava un: el registrador de la propietat Máximo Fernández, que havia fugit, perquè 

només havia resultat malferit. El van trobar en un paller a Calladrons, on el van 

assassinar i després el van cremar. Entre les persones que es trobaven en aquesta 

localitat, destaquen Julián Lozano, el mestre de Ciscar; Cayetano Mas Fort, Manuel 

Solana i Medardo Salinas. 

També, segons l'informe de la parròquia de Calladrons del 22 d'agost del 1936, el 

mossèn José María Brescó, de Benavarri, i la seva serventa van ser detinguts entre el 9 i 

l'11 d'agost, i el dia 22 morts: “antes de asesinarlos, solo Dios sabe a las innumerables 

burlas, escarnios e improperios a los que se sometieron principalmente”
18

. 

La violència classista duta terme durant la Guerra Civil té una gran repercussió en 

                                                 
15

 A la localitat de Purroi de la Solana. 
16

Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Causa General. 

ES.28079.AHN/2.1.2.20.1.4//FC-CAUSA_GENERAL,1410, Exp.2. 
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 Vegeu annex 1. 
18

 Informe sobre la parroquia de Caladrones, amb data de l'11 de març de 1942. AHNLligall 1415-2, p.10, 

f.107. 
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l'estructura social del poble. Els principals representants de la classe que, fins aleshores, 

havien abanderat la societat local i l'havien controlat van ser sobtadament eliminats i 

relegats. Per primera vegada en la història moderna, Benavarri tenia una elit 

sociopolítica camperola.  

 

1936-1939 

Durant el transcurs de la Guerra Civil una certa normalitat va regnar a la localitat, però 

no hi ha documents escrits que expliquin el dia a dia dels veïns del poble. Només es pot 

acudir a la informació oral. Els testimonis que resten vius són els únics que poden 

explicar –de manera subjectiva, evidentment- els fets ocorreguts durant la guerra al 

poble. Les organitzacions o centres que van continuar funcionant van ser l' escola 

nocturna, creada a finals de 1936, a la qual assistien entre 30 i 40 alumnes; la biblioteca 

popular; i un casal d'avis a Casa Clavería, a la plaça Major.  

Benavarri va patir quatre bombardejos durant aquest període de temps. Se sap del 

cert que aquests fets van tenir lloc, però és impossible assegurar la data exacta de la 

caiguda de les bombes. En un primer atac, van caure tres bombes en un molí d’oli molt 

proper a la localitat. Posteriorment, en va caure una altra damunt de l’escola privada 

“Ave María”, actual emplaçament del bar Delgado, al carrer Vicente Piniés. Dues 

bombes més van impactar contra la casa Abbad i la propietària mor en enfonsar-se-li la 

casa. Finalment, vàries bombes van caure al barri del Soldevila. 

Durant la guerra, la presó, situada al costat del convent dels Agustins, acollia de 

manera provisional els detinguts i gent sospitosa de la zona per portar-los posteriorment 

a Barbastre i després enviar-los a d’altres presons d'Aragó. En aquella època, la gent del 

poble feia torns per a fer les guàrdies del centre penitenciari. Però, en acabar la guerra, 

la presó es va fer servir per castigar i retenir algunes persones de marcat caire republicà 

de manera més definitiva. La cuinera de la presó, Carrodilla Torres, explicava que cada 

persona estava en una cel·la separada perquè el recinte mai va estar ple del tot. L'alcalde 

franquista oferia aquest lloc de treball a canvi d'allotjament, al pis superior del centre, 

de llum i d’aigua corrent, a més d'un modest sou que servia per cobrir altres despeses. 

La majoria de presos eren de Benavarri i petits pobles del costat. 

Un altre espai que va canviar radicalment de funció va ser el convent de les 

monges Carmelites. Aquest indret es va convertir en un hospital, on es portaven tots els 

ferits de la zona i també els provinents de l’àrea de Tremp. Degut a la falta de metges i 

infermeres, les dones del poble es prestaven voluntàries per anar-hi a ajudar i a fer 

diverses cures. 

A Benavarri, l’arribada de l’exèrcit franquista va dur bastants incidents a la 

població. L'ocupació, encapçalada pel general Helí Rolando de Tella y Cantos es va dur 

a terme durant el 30 i 31 de març de 1938. Aquesta arribada s'emmarca dins l'ofensiva 

nacional sobre Aragó i Catalunya, que comença el 2 de març del mateix any, des del sud 

de l'Ebre. El 4 d'abril, Lleida ja estava ocupada i el 7 les forces franquistes arriben fins a 
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Tremp. La reacció republicana a aquests fets va ser, en gran majoria, de desbandada. Tot 

i que molts van resistir, d'altres van fugir fins a la zona de la Pobla de Segur, Andorra o 

a l'interior de Catalunya.  

Fou tal aquest fet que “en una setmana, les unitats franquistes van avançar des de 

les portes d'Osca fins a les portes de Benavarri, i des d'allí fins a Catalunya”
19

. Malgrat 

que les tropes republicanes havien obert les comportes del pantà de Barasona, a la 

localitat de Graus, per dificultar la invasió franquista, aquest esforç es va fer en va. A 

més, una altra columna de soldats va arribar des de Fraga cap a Benavarri i Pont de 

Montanyana.  

A Benavarri, es va cremar una tercera part dels documents que hi havia a 

l’Ajuntament, a l’arxiu històric, al registre de la propietat i a l’arxiu de l’església. Es van 

canviar els bitllets antics, per monedes del règim de Franco. Als inicis de l'ocupació, hi 

va haver una confusió entre si un grup de cinc persones eren republicans o feixistes i 

com no es va poder aclarir, es va afusellar tothom: 

 

“El último día de la dominación roja llegaron  a este pueblo procedentes de la parte 

alta de la provincia en número de unos mil, y sin duda aleccionados por alguien 

que conocía las personas de la localidad, fuerzas del Ejército rojo, las que con la 

inicua estratagema de ser fuerzas del Ejército Nacional y con los gritos de “Viva 

Franco y Arriba España” en los que creyeron de buena fe los pacíficos ciudadanos 

que con ansia esperaban verse liberados del yugo marxista, procediendo como 

consecuencia de tan criminal engaño a la detención de diversas personas a quiénes 

fusilaron hora antes de la entrada del Ejército Nacional. [...] Dichos fusilamientos 

se llevaron en diversos sitios de las afueras de Benabarre el 1º de Abril de 1938”
20

. 

 

El dia que Benavarri fou vençut, doncs, un nombrós grup de requetès va desfilar pels 

carrers principals, tres soldats republicans que dormien a l'entrada del poble són 

assassinats i són enterrats en els forats que havia ocasionat un bombardeig. En iniciar-se 

la repressió van morir fins a 28 persones, segons mostra la Causa General. 

Concretament, el 1938, són 27 persones (14 van ser afusellades, 7 mortes per armes de 

foc, dues més es van ofegar i de la resta no consta cap causa de mort) i el 1939 va morir 

una persona més. 

Durant els primers mesos de l'ocupació franquista, es va fer un balanç de la gent 

que havia perdut la vida durant la guerra. I es va constatar que el major nombre de morts 

va ser durant el preludi de la guerra, quan la localitat va ser rereguarda republicana, i 

abans i durant l'arribada dels franquistes a Benavarri. Cal esmentar que és important 

veure la significació de les morts d'alguns mossens i professors, ja que -junt amb 

                                                 
19

 Gimeno Llardén, Manel: El front ribagorçà-pallarès, dins CERIB (Centre d'Estudis Ribargorçans): La 

despoblació a la Ribagorça (Memòria, oblit i realitat). Benavarri: Ripacurtia, 2004, p. 59.  
20

 Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Informe de la Guardia Civil, amb data del 30 de 

març de 1943. AHNLligall 1410-1, r.s.112, f. 12. 
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l'alcalde- eren les persones més importants de les zones rurals de l'època. Com a resultat 

de les matances dels mossens Manuel i Medardo, hi va haver dos nois de la localitat (de 

casa Peregai i de casa Ros) que van marxar a estudiar al seminari de Lleida. La seva 

vocació va ser en part per poder substituir aquestes pèrdues a Benavarri.  

A més, els problemes de distribució dels productes bàsics feien que l'estraperlo i el 

mercat negre de matèries primeres tinguessin una gran importància en aquella època. 

També, es va obligar els treballadors del camp a augmentar el rendiment en els sectors 

bàsics, així que el clima penalitzador estava a l'ordre del dia. L'ambient entre els veïns 

del poble durant la immediata postguerra fou molt tens: es van produir moltes disputes 

personals i hi havia denúncies contínuament. La gent havia d'anar en reiterades ocasions 

a declarar als jutjats més propers.  

Finalment, pel que fa al funcionament de l’Ajuntament es conserven certes dades 

sobre la constitució del primer Consistori franquista. El primer document que es 

conserva a l'actual arxiu de la població data del mes d'abril de 1938, ja que la resta de 

papers van ser cremats en acabar la guerra. El 3 d'abril de 1938 es van designar els 

càrrecs, entre els quals destacaven el de Ángel Pociello Cosialls, com a alcalde 

president; Francisco de Cambra Thoman, conseller primer tinent; Joaquín Abbad 

Latorre, conseller segon tinent; Manuel Quintillà Colomina, conseller i síndic; i Manuel 

Brualla Fort, José Sirvent Fillat i Joaquín Laplana Pardo, com a consellers. A més, 

també es van establir les Comissions de Governació, d’Hisenda, de Foment i 

d'Abastiments. De la mateixa manera, es va acordar que un cop a la setmana se 

celebraria una sessió plenària, a les 22.00 hores. S’acaba aquesta primera reunió del 

consistori, jurant que el nou ajuntament té l’obligació d’anar restablint la vida normal, 

atenent als abastiments i la higiene de la població. És en aquella època quan també es 

constitueix l’anomenat “Hogar del Herido”, a la plaça Major. Era un espai, que 

funcionava com un bar, on només hi podien anar els soldats franquistes, a prendre 

qualsevol cosa sense pagar. 

En pocs mesos la radicalització a Benavarri es fa molt patent. Però també cal 

assenyalar que ve principalment de fora. A la localitat no hi ha tradició. Des de sempre 

els mossens i mestres havien creat un cert consens entre la població i és per aquest 

motiu que són les primeres víctimes dels assalts a l’inici de la Guerra Civil. És una 

guerra que ve de fora i que canvia la vida del poble.  

 

Colònies infantils a la Ribagorça 

El territori aragonès va quedar dividit en dues parts durant la Guerra Civil: a finals de 

l’agost del 1936, la zona ocupada pels franquistes encapçalava les tres capitals de 

província, i la zona més oriental va continuar fidel al govern de la República.  

La Ribagorça, situada a la part més oriental d'Aragó, va continuar en un principi, 

aïllada de les operacions militars del front. Per aquest motiu, per allunyar els nens 

d'aquests perills i continuar amb la seva educació, es van crear una sèrie de colònies 
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infantils per acollir nens desplaçats en algunes poblacions de la comarca. Aquest 

fenomen de les colònies té lloc a Europa a finals del segle XIX i a l’Estat Espanyol es 

comença a posar en pràctica a Catalunya. Durant la guerra, les colònies infantils més 

importants de la Ribagorça es van situar a Graus, Benavarri, Benasc, Estadilla i Las 

Vilas del Turbón. Aquestes colònies només funcionen des del març de 1937 fins l'any 

següent, degut al ràpid avenç franquista. En total van acollir uns 350 nens, d’edats 

compreses entre 6 i 14-15 anys. 

A Benavarri, concretament hi va haver una cinquantena de nens procedents de 

Madrid, Sobremonte, Grañén, Lafortunada i Bolea. L’edifici destinat a colònia, que 

encara es pot veure a l’entrada de la població, era un modern immoble pertanyent a un 

propietari local, afusellat durant els primers dies de la guerra. Quan les forces 

franquistes van prendre Benavarri, van agafar aquest edifici com a “Estado Mayor” i els 

nens van haver de ser evacuats a Catalunya, concretament a la zona de Terrassa, a 

França o a Girona. 

 

Maquis a la Ribagorça 

La Ribagorça Oriental va ser un terreny amb una important presència guerrillera durant 

els anys quaranta. Amb la finalització de la Guerra Civil, al voltant de la comarca, 

diferents grups de guerrillers, molts d’ells simples ciutadans, es van llençar al camp i als 

boscos per combatre. Tenien pocs mitjans i una pèssima organització, però posaven en 

pràctica un seguit d'idees revolucionaries. Immediatament el Govern Militar va ordenar 

als Ajuntaments que controlessin molt l'entrada i sortida dels veïns durant la nit. A més, 

el Govern Civil va anul·lar la concessió de salconduits als partits judicials de Boltanya i 

Benavarri, i va suspendre les pràctiques de caça per no donar lloc a confusions ni 

accidents. 

A part de la seva funció guerrillera, en relació amb l'economia autàrquica de 

l'època, els maquis ocupaven un gran paper amb l'estraperlo i per aquest motiu, els 

comerciants de Benavarri eren el sector de la població que els veia amb pitjors ulls. A 

partir de l’any 1949, l'activitat dels maquis va anar desapareixent de manera gradual.  
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SEGONA PART 

 

Tot buidant l’arxiu municipal de l’Ajuntament de 

Benavarri: dimensió quantitativa de l’emigració 
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Cridant encara d'un vell instint, alça els ulls per saber l'hora i es troba que el cel es veu 

lluny. Com si s'hagués extraviat darrere el fullam únic del plàtan que hi ha al davant de 

la botiga amb el tronc corcat en cavernes grans, però encara valent, clapada la seva 

pell d'un verd esvaït i d'un groc no gaire intens. Encaixonat per l'alçada repetida de les 

cases, el cel no li diu gran cosa i s'acostumarà a dur el rellotge, present de quan es va 

casar, i aleshores si, hora nova per sempre més. 

Passat el primer temps d'estada a Barcelona, emparat a la porta de 

l'establiment, ulla les manetes o quan s'escau, marquen les onze. A Torrent, només li 

faltaria una horeta per dinar, al bell punt del migdia, i també es trobaria amb l'esquena 

baldada d'aplanar-la damunt les espigues falç en mà, de l'herba amb la dalla. O de tant 

dreçar-la per carregar el carro. Més que en cap altra part, ara, les cames, sent com si 

se li adormís la força. Encara que no és el mateix que li va passar la primera setmana, 

que, quan tancava la botiga, se li blegaven com cera calenta. També nota que els 

braços se li van engorronint. La feina de botiguer és molt més descansada per al cos 

que la de la terra i dels animals, i neta. Comença i acaba. Si no fos per aquella basca 

que, alguns instants, se li caragola a la panxa com una bestiola. Perquè, a Barcelona, 

qui és ell?. 

 

 Maria Barbal, Càmfora. 
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Migració = 1.f.[LC] [SO] [AN] Acció de migrar. 

1.2.f [LC] [SO] [AN] Conjunt d'individus que migren d'una regió a una altra.  

 

Migrar = 1. v. Intr. [SO] [AN] Anar d'un lloc a un altre, especialment d'una regió a una altra per 

residir-hi. 

 

D’aquesta manera defineix el terme migració el Diccionari de la Llengua Catalana de 

l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Tot centrant-nos en l’època que concerneix aquest 

estudi, també és important esmentar les paraules del sociòleg Richard Herr: 

 

 

“La emigración era el camino más eficaz, indispensable de hecho, para elevar el 

nivel de vida de la España rural. Mientras las masas de campesinos agobiasen la 

economía rural, forzados al uso de formas de producción ineficaces y anticuadas 

para tenerlos todos ocupados, estaban condenados a la pobreza... Únicamente la 

producción a gran escala podía reducir el número de trabajadores agrícolas y dar 

una posible solución al secular problema agrario”
21

. 

 

 

Concretament, i tal i com assegura l’escriptora Maria Barbal, les migracions a partir 

dels anys 40 són la principal conseqüència de “la guerra i la duresa de la postguerra, 

amb la persecució dels perdedors per part del nou règim i l'oblit econòmic i social de 

tota mena a què el franquisme va condemnar els pobles en general i els del Pirineu en 

particular”
22

. 

En aquest apartat es realitzarà un breu estudi de cas sobre les migracions a 

Benavarri entre els anys 1940 i 1950. Per a dur-ho a terme, primer de tot s’ha buidat el 

padró municipal en un full de càlcul. Els padrons s’elaboraven normalment el mes de 

desembre cada deu anys. Per tant, totes les modificacions es feien a mà en el mateix 

registre. 

La despoblació va tenir una gran repercussió en el context rural i muntanyenc 

ribagorçà. D’una banda, una gran part ho van fer per conviccions polítiques i molts 

partidaris de la República van fugir cap al nord, especialment a França, per evitar les 

repressions del bàndol franquista que havia guanyat la guerra. Un altre grup de joves 

soldats republicans van ser obligats a marxar a camps de treball a l’Àfrica i Melilla, o 

van fer el servei militar franquista a d’altres poblacions del nord. L’altra gran porció 

d’habitants va marxar fins a grans ciutats, sobretot a Catalunya, a buscar nous llocs de 

treball. Una gran part de la població de Benavarri treballava com a jornalers i els sous 

de postguerra no eren suficients per mantenir les famílies; per aquest motiu, molts van 

intentar ocupar-se en fàbriques de nova creació, servint en cases riques o fent de porters 

                                                 
21

 Herr, Richard: Spain. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, dins V.V.A.A.: Informe sociológico 

sobre la situación social de España. Madrid: Editorial Euramérica. 1970, p. 254. 
22

 CERIB (Centre d'Estudis Ribargorçans): La despoblació a la Ribagorça (Memòria, oblit i realitat). 

Benavarri: Ripacurtia, 2004, p. 59.  
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en edificis luxosos de les capitals.  

La feina de serventa va obrir les portes a moltes dones del Pirineu. Segons Maria 

Barbal, les dones no prenen soles la decisió d'anar-se'n, però “en sofreixen les feines, la 

nostàlgia i els canvis”
23

. No obstant, Barbal creu que a la ciutat es poden beneficiar de 

certs aspectes de progrés. La reducció de les dimensions de la vivenda comporta una 

disminució del treball a la llar i l'augment de l'oferta sanitària i educativa comporten 

grans avantatges per a la població femenina. El jou patriarcal normalment s'afluixa a les 

ciutats i no hi ha una diferència tant marcada entre fills i filles. 

Serà un efecte dominó en el que primer marxa un membre de la família, al 

principi de les cases més pobres. Posteriorment també ho fan els amos de cases una 

mica més riques, perquè no poden substituir la mà d'obra que marxa per maquinària. 

Fins als anys 60, la comarca de la Ribagorça Oriental perd famílies senceres que han 

anat marxant vers una vida millor.  

I és que, posem per exemple, que un germà gran ha marxat a Barcelona i ha 

incrementat notablement el seu nivell de vida. Es compren una casa, els primers 

electrodomèstic i fins i tot, algun cotxe: un  cert consumisme s'apodera dels nouvinguts 

a la ciutat. Els germans i familiars li demanen contínuament que els busqui alguna feina, 

per poder deixar el camp i la pesada feina agrícola. Una peça de dominó tira una altra, i 

així successivament.  

No només els pagesos i jornalers van haver de marxar de les seves poblacions 

natals. Molts personatges coneguts de l’època ho van haver de fer: Ramón J. Sender, 

Luis Buñuel, José Gaos... Això va provocar que l’Aragó no tingués il·lustrats en el seu 

territori i també va comportar la pèrdua d’una important capacitat intel·lectual, 

econòmica i política durant la postguerra. 

Concretament, es calcula que a Benavarri durant els anys 40 i 50, un 11% de la 

població va marxar per anar a viure a d’altres poblacions. Aquesta localitat té la sort de 

no haver estat un poble més petit. La majoria de poblacions amb menys habitants que 

Benavarri han acabat per desaparèixer: 

 

“La zona en la que se ubica Benabarre ha perdido el 61% de su población en veinte 

años. Muchas comunidades pequeñas y relativamente aisladas están ahora 

completamente abandonadas con las ventanas de las casas tapiadas, un silencio 

total y los techos hundiéndose. Incluso Benabarre ha perdido el 45% de su 

población entre 1910 y 1970”
24

. 

 

La marxa de la part jove de la família és el tipus de migració més freqüent: els joves són 

els més proclius a abandonar el poble, mentre que els seus pares i avis es queden a viure 

a Benavarri. El cas va ser tan comú que gairebé totes les famílies de la localitat tenen 

fills, néts, germans o d'altres parents que ara viuen a poblacions més grans.  

                                                 
23

 CERIB (Centre d'Estudis Ribargorçans): La despoblació a la Ribagorça (Memòria, oblit i realitat). 

Benavarri: Ripacurtia, 2004, p. 64. 
24

 Spindler, George i Louise: Prólogo, dins Barrett, Richard A., Benabarre: la modernización de un 

pueblo español. Barcelona: Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Benabarre, 1984. 
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Estudi de cas. Benavarri entre els anys 1940 – 1950 

 

El procés de buidatge del padró ha estat revelador pel que fa a les 

xifres concretes de migracions a la localitat. Les dades que s’han 

pogut extreure han estat el domicili (carrer, número i pis, si 

s’escau), el sexe, l’edat, l’estat civil, la relació amb el cap de 

família, el lloc i la província de naixement, la professió, la 

residència actual i la classificació veïnal de l’habitant. El 

funcionament de l’elaboració del padró durant aquella època era 

el següent: es passaven les fulles d’empadronament a cada casa i 

el cap de família era l’encarregat de complimentar-la i entregar-

la a l’Ajuntament. Durant els darrers mesos de l’any, s’elaborava 

de manera manual el document amb la compilació de tots els 

fulls d’empadronament dels veïns i, normalment, s’acabava el 

mes de desembre, tal i com s’ha esmentat abans. 

A grans trets, per fer un estudi general dels processos 

migratoris a Benavarri durant el segle passat, val a dir que 

s’esdevé una notable caiguda de la població de fet
25

 entre els 

anys 1935 i 1940, passant de 1.577 a 1.372 habitants. Aquesta 

davallada sense precedents ja comença entre el 1900 i el 1935, i 

continua clarament en el padró analitzat de manera més 

exhaustiva, durant la immediata postguerra (de 1.372 es passa a 

                                                 
25

 Comprenen la població de fet totes aquelles persones que són presents i 

residents en una localitat (en aquest cas, Benavarri), independentment de si 

està empadronat o no a la població on es troba. A més, dins d’aquesta 

tipologia de població, es diferencia entre els residents i els transeünts. 

uns 1.200 habitants). Així doncs, entre aquest període de deu 

anys, la caiguda se situa entre l’11 i el 12%. Posteriorment, es 

pot veure que la disminució de la població entre el 1940 i el 1950 

és menor. Això significa que també hi ha immigració cap a la 

localitat, noves arribades a Benavarri.  

En primer lloc, s’ha volgut analitzar l’evolució de la 

població a Benavarri i veure quin ha estat el trajecte de la 

població de fet i de dret, des dels inicis del segle XX fins l’any 

1991. Així doncs, l’Instituto Nacional de Estadística (INE) fa 

dues distincions entre la població de fet i la de dret. La primera 

compren, tal com s’ha esmentat abans, tot aquell conjunt de 

persones que són presents i residents. I, en segona instància, la 

població de dret correspon a tots els ciutadans empadronats en un 

lloc concret, on exerceixen els seus drets civils, tot i que no hi 

visquin.  

Abans de començar a extreure conclusions derivades dels 

gràfics que s’han realitzat, cal recordar certs aspectes que 

s’haurien de tenir en compte pel que fa al còmput total 

d’habitants a Benavarri. En primera instància, a l’any 1930 creix 

el nombre d’habitants perquè també augmenta l’extensió del 

terme municipal, ja que s’incorpora la població d’Aler
26

. També 

cal matisar que entre el cens del 1981 i l’anterior, augmenta la 

xifra del terme municipal, perquè s’afegeixen les poblacions de 

                                                 
26

 Segons l’Instituto Nacional de Estadística, la població d’Aler l’any 1920 

tenia 161 residents i 157, si s’analitza la població de dret. En total, 32 llars 

s’incorporen al terme municipal de Benavarri. 
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Calladrons
27

, Pilzà
28

 i Purroi de la Solana
29

.  

 

En aquest primer gràfic es mostra el camí que ha recorregut la 

població de fet des de l’any 1900 fins al 1991. El més remarcable 

és la tendència a la baixa de la població des de l’any 1930 fins al 

1970, ja que el descens d’habitants que viuen a Benavarri va ser 

de 1577 a 1094. I, concretament, des de l’any 1930 fins deu anys 

més tard és quan s’experimenta la davallada més important, ja 

que marxen 205 residents. Un altre punt a remarcar és la pujada 

que comença tot just l’any 1970 fins aproximadament el 1981 

(de 1094 habitants es passa a 1430) ja que, com ja s’ha comentat 

abans, s’afegeixen les poblacions veïnes al terme municipal; 

aquestes tres localitats comporten un increment de 460 residents 

                                                 
27

 Pel que fa a la localitat de Calladrons, el 1981 comptava amb 216 habitants 

(els mateixos tant si es fa el còmput de població de fet, com si es fa de dret). 
28

 Per la seva banda, Pilzà tenia sobre l’any 1981, 135 habitants, 

comptabilitzats com a població de fet i, d’altra banda, 143 si els càlculs es fan 

sobre la població de dret. 
29

 En darrer terme, Purroi de la Solana tenia 109 residents i 112 empadronats 

durant el 1981. 

més. I, a partir d’aquest any, s’esdevé una altra caiguda 

poblacional, que continua en l’actualitat, tot i les noves onades 

migratòries provinents de Romania i d’Amèrica del Sud.  

 

Pel que fa a la població de dret, s’han de tenir en compte les 

mateixes explicacions que en el gràfic anterior i considerar les 

ampliacions del terme municipal de Benavarri. La població de 

dret augmenta lleugerament des de l’any 1900 fins deu anys més 

tard; de 1653 es passa a 1708 ciutadans. La davallada és també 

més accentuada entre els anys 1930 i 1970, quan es passa de 

1664 habitants a només 1071. I aquesta continua des de la dècada 

dels 90 fins els nostres dies.  
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En aquest cas, és especialment interessant veure les diferències 

que hi ha hagut entre l’evolució de la població de fet i la de dret, 

i fer-ne una comparativa. Entre els primers anys que es mostren a 

la gràfica i el 1910, aproximadament, hi ha una discrepància: la 

població de fet disminueix sutilment, mentre que la població de 

dret augmenta. Hi ha una davallada pel que fa als residents de 

Benavarri, però en canvi augmenten els empadronats. En segon 

lloc, entre l’any 1930 i el 1970, com s’ha esmentat en les dues 

anàlisis anteriors, la davallada de la població és molt important, 

però és més constant entre la població de dret. Les diferències a 

la baixa entre les dècades es poden notar més entre la població de 

fet. Per exemple, entre el 1930 i el 1940 es perden 205 residents 

i, en canvi, d’aquests, només 125 són empadronats. La dinàmica 

general és més accentuada pel que fa a la disminució entre la 

població de dret: de 1664 habitants el 1930 es passa a tenir-ne 

1071 el 1970; així, la diferència no és tan forta en la població de 

fet. Però a grans trets, la tendència decreixent general és la 

mateixa. 

 

Pel que fa al nombre d’habitatges ocupats entre els anys 1900 i 

1991, cal esmentar que la tendència no és tan homogènia com 

s’ha comprovat abans en el cas de la població. Si es fa una 

aproximació cronològica, des del 1900 fins deu anys més tard la 

tendència és més o menys la mateixa, ja que de 500 llars es passa 

a 497. La forta disminució d’habitatges comença el 1910, quan 

es passa d’aquestes 497 cases a un mínim l’any 1940 de 336. 

Entre el 1940 i el 1950 augmenta notablement el nombre de llars 

ocupades, de 336 s’incrementa a 458 cases. Posteriorment, 

disminueix un altre cop fins als 70, arribant al mínim històric. 

L’any 1970 només hi havia 295 cases amb residents habituals. I 

entre els anys 1981 i 1991 hi ha el mateix nombre d’habitatges 

ocupats, 393. 
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Tot fent una aproximació més clara entre la dècada del 1930 al 

1940, cal esmentar a grans trets que la població disminueix un 

12%. Segons el cens de l’Instituto Nacional de Estadística, es 

passa de 1577 habitants a 1372. La imminència de la Guerra 

Civil, el transcurs d’aquesta, la situació econòmica i la 

postguerra més immediata serien les causes d’aquests canvis 

demogràfics.  

És important destacar que una gran part de la població que 

emigra va fins a Barcelona i les poblacions del costat. Aquest fet 

es deu principalment a la dinàmica del moviment del front. L’any 

1938 Benavarri ja estava ocupat per l’exèrcit rebel, la Ciutat 

Comtal encara no havia sucumbit i es mantenia en territori 

republicà.  

 

Per fer una anàlisi acurada de tots els canvis demogràfics que es 

van produir en aquesta població, cal mirar enrere i acudir al 

padró del 1940 per buscar els perquès de tot plegat. L’única 

dificultat és determinar la data exacta de l’inici de cada migració 

individual, perquè un mateix padró es modificava durant 10 

anys. 

 

 

En primer lloc, cal aproximar-se a les xifres fent un cop d’ull al 

percentatge de població migrada durant aquest període: un 11% 

respecte el total de la població. Així doncs, l’any 1950 el nombre 

de residents disminueix fins a 1286 persones. Durant aquests deu 

anys, doncs, un total de 172 persones abandonen la localitat.  

És aquest el període que interessa disseccionar. I, per 

aquest motiu, el treball s’ha realitzat en primer lloc analitzant els 

principals llocs de destinació dels migrants o exiliats, el sexe, les 

franges d’edat, el seu estat civil, la relació que mantenia amb el 

cap de família, el lloc de naixement, el seu ofici i la classificació 

veïnal dels emigrants.  
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Cal destacar que els llocs de destinació van ser molt diversos. No 

obstant, en destaquen tres on es concentra el major gruix de 

població. En primera instància, la ciutat de Barcelona acull 

durant aquest període un total de 33 persones. Després, hi ha 28 

persones de les quals no es coneix el seu lloc de destí. En aquest 

padró, s’afegeixen els comentaris “s’ignora” a aquells que no es 

pot determinar la localitat on van emigrar o es van exiliar. En 

tercer lloc, també cal destacar l’exili a França. Benavarri és una 

localitat molt propera a la frontera i això va propiciar una marxa 

de 12 homes cap al país veí, tot fugint de la repressió franquista.  

Seguint a l’exili cap a França, es troba Barbastre com a 

localitat de destinació amb un total de 10 persones. Aquesta 

ciutat, situada a uns 30 quilòmetres de Benavarri, ben segur que 

és un referent proper a la localitat per anar a buscar noves 

oportunitats laborals, sense deixar molt lluny el poble d’origen. 

Nou persones van marxar a Melilla i nou més a Madrid: a la 

primera destinació, els homes anaven a batallons de càstig; en 

canvi, a Madrid s’anava a buscar noves oportunitats laborals ja 

que es pensava que la capital era el millor destí per treballar. 

Amb set migracions cadascuna, Osca i Tamarit de Llitera 

també són dues opcions perquè són ciutats més grans en un radi 

de menys de 100 quilòmetres de Benavarri. Els segueix 

Saragossa amb sis arribades, i Almacelles i Lleida amb 5 i 4 

persones, respectivament. El sud de l’Estat Espanyol també va 

acollir alguns benavarresos, com per exemple a Càceres, on hi 

van anar 3 habitants. També, cal esmentar que dues persones van 

7 Llocs de destinació entre els anys 1940 i 1950 
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marxar cap a l’Àfrica a treballar també a batallons de càstig. Dos 

ciutadans van marxar a les següents destinacions: Cerdanyola, La 

Corunya, Marroc, Monesma, Peralta de la Sal, Salamanca i 

Santander. Grans ciutats de la península i també alguns petits 

pobles del voltant de Benavarri són destinacions comunes entre 

gent que marxa normalment en parella (dos germans, o pare i 

fill). 

I, per finalitzar, hi ha un total de 23 persones que marxen 

individualment a diversos llocs, normalment són poblacions 

bastant allunyades de Benavarri: Alcoi, Algecires, Bèlgica, 

Belchite, Bilbao, Caldes de Malavella, Carranza, Ciudad Real, 

Eivissa, El Ferrol, Figueres, Gerp, Juseu, Pontevedra, San 

Sebastià, València, Vigo i Zamora. No obstant, però, hi ha 

algunes excepcions com el que va a Alcarràs, Alguaire i Bellpuig 

(Lleida); a Aler, situat a cinc quilòmetres de Benavarri; i a Areny 

i a Juseu, província d’Osca. Aquests van a petites localitats, però 

normalment més grans que Benavarri per intentar trobar feina a 

prop. 

 

 

Si hom es fixa en el sexe dels emigrants a la gràfica posterior, cal 

remarcar que la majoria són homes. Concretament, van ser 114 

homes, el que comporta un 66% del total de població emigrant. 

D’altra banda, 58 dones també van canviar de població durant 

aquesta dècada. Aquest percentatge correspon a un 34% sobre el 

total.  

Pel que fa a l’estudi per franges d’edat, cal destacar que el gran 

volum de població que canvia de localitat és clarament jove, 

especialment entre 20 i 29 anys. La joventut és l’etapa més 

propícia. Alguns són fills i filles de llauradors, amb unes 

perspectives de futur dins del poble no gaire bones, que intenten 

buscar noves formes de treball fora. Però també hi ha un seguit 

de joves i persones de mitjana edat compromesos amb la 

República, que poc o molt tenien certa afinitat amb la 

col·lectivitat del poble, o que van lluitar al front amb el bàndol 

republicà, que també van haver de fugir a l’exili o van ser forçats 
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a anar a treballar a camps de treball. 

Si anem desgranant la gràfica, és important destacar les 

següents dades. Dels 172 emigrants totals, 23 tenien entre 15 i 19 

anys. D’aquests, 6 eren homes (un 3,5% del total) i 17 van ser 

dones (prop del 10%). En la franja d’edat compresa entre 20 i 24 

anys, van marxar 62 persones de Benavarri, un 36% sobre el 

total d’emigrants. Concretament van ser 48 homes (un 28%) i 14 

dones (que correspon a un 8% del total). Aquest, doncs, és l’ítem 

d’edat que més es repeteix entre els anys 1940 i 1950. En tercer 

lloc, 29 persones d’entre 25 i 29 anys també emigren; d’aquests, 

21 són homes (el 12% del total) i 8 dones (un 4,6%). I, també cal 

destacar que d’entre 20 i 34 anys marxen un total de 9 persones. 

La majoria són homes (8, amb un 4,6% sobre el total) i només hi 

ha una dona. La resta de valors oscil·len entre quatre i una 

persona (homes i dones) per franja. La persona més jove que 

emigra és un nen d’un any i la més gran, un home de 62 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si s’analitza l’estat civil dels 172 emigrants, cal destacar que la 

gran majoria són solters. Concretament, un 80% de la població 

migrada ho és, un total de 137 persones. En segon lloc, 33 

persones estan casades i això correspon al 19% sobre el total. 

Només dues persones emigren en estat de viduïtat, el que 

representa un 1% de tots els emigrants.  

 

Si creuem aquestes dades amb el sexe dels emigrants, cal 

remarcar que, dels 114 homes emigrants, un total de 87 són 

solters, 26 casats i només un és vidu. Pel que fa a les dones, de 

les 58 en total, la majoria també són solteres, en concret 50. 

Després, hi ha set que estan casades i també només una vídua. 

Si s’analitza des de la perspectiva del total de persones pel seu 

estat civil, de les 137 solteres, 87 són homes i 50 dones; de les 33 

casades, 26 són masculins i 7 femenins; i en situació de viduïtat 

hi ha un home i una dona. 
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A l’hora d’analitzar la part del padró que relaciona el cap de 

família amb els membres de cada casa, trobem diverses relacions 

familiars o de dependència respecte aquesta figura. Durant la 

dècada de 1940 a 1950, la gran majoria dels emigrants són fills 

del cap de família. En concret, 125 persones –el que correspon a 

un 73% del total- són fills o filles. En segona instància, en un 

10% dels casos és el mateix cap de família el qui marxa, en total 

són 18 persones. En tercer lloc es troben les 8 esposes, que en un 

5% de les ocasions també emigren.  

Amb un 4% sobre el total de les migracions es troben els 

set néts que també canvien de localitat de residència. Els quatre 

fills polítics i els quatre hostes corresponen a un minso 2% sobre 

el total. També hi ha tres servents que deixen el servei domèstic a 

cases de la població i decideixen marxar a servir a altres amos de 

ciutats més grans. Aquests conformen un total de tres i també 

corresponen a un 2% del total. En darrera instància, hi ha dos 

nebots que també marxen i un germà; aquests últims corresponen 

només a un 1% sobre el total dels emigrants. 
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Tal com mostra la gràfica anterior, 138 de les 172 persones que 

deixen la població són nascudes a Benavarri. Així doncs, un 

80,2% del total dels emigrants són originaris de la localitat. En 

segon lloc, molt allunyat del primer, es troben els nascuts a 

Purroi de la Solana, amb cinc emigrants. Quatre persones més 

van néixer al nucli de població de Monesma i, després de viure a 

Benavarri un cert temps, també deixen la població. El mateix 

passa amb tres habitants nascuts a Barcelona. Dos originaris de 

les següents poblacions: Aler, Binèfar i Lleida marxen de 

Benavarri també. I, finalment, només una persona de Soses, 

Tremp, Graus, Castanesa, Alcarràs, Pueyo de Marguillén, 

Campo, Gerp, La Puebla de Castro, Pilzà, Santorens, 

Torrelarivera, Graus i Juseu deixa la població. El fet que siguin 

pobles molt propers a la localitat deixa palès que tots els 

emigrants neixen en un radi aproximat de 100 quilòmetres al 

voltant de Benavarri. 

 

Si es centra l’anàlisi en l’ofici dels emigrants, cal observar a la 

gràfica inferior que destaquen dues ocupacions principalment: 

els llauradors i les tasques de la llar, que al padró s’anomenen 

“sus labores”. De llauradors n’hi ha un total de 68 (un 39,5% 

sobre el total dels emigrants) i de persones ocupades a la llar, 54 

(el que suposa un 31,3%). Ambdues ocupacions juntes 

corresponen a un 70,9% sobre el total dels emigrants.  

Aquest fet subratlla que una àmplia majoria dels habitants 

de Benavarri durant el 1940 i el 1950 eren agricultors i ramaders. 

Tenien una petita parcel·la de terra on conreaven els seus propis 

aliments pel consum familiar o alguns també eren arrendataris 

d’altres espais agrícoles dels grans terratinents de la zona. 

Aquesta ocupació durant la postguerra, en molts casos, no 

suposava grans beneficis i és per aquest motiu principalment que 

la gran majoria dels emigrants correspon a aquest perfil. D’altra 

banda, les persones que s’encarregaven de fer “sus labores” 

també marxen fora principalment per trobar una font d’ingressos 
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addicional que a Benavarri no es podia obtenir: anaven a servir a 

cases riques de grans ciutats, com Barcelona, Saragossa o 

Madrid o, en alguns casos també compraven una porteria.  

En tercer lloc, es troben sis estudiants que ben segur 

marxen de la localitat per ampliar la seva formació en ciutats 

més grans. En aquest punt, cal destacar que dos d’aquests joves 

van al Seminari de Lleida per cursar els estudis de capellà. Hi ha 

també cinc escrivents i quatre flequers, paletes, ferrers, barbers i 

sastres que també ho fan. És important esmentar que tres 

capitans marxen de la mateixa manera i dos ebenistes, sabaters i 

calderers també.  

En darrera instància, un xofer, un enginyer d’obres, un 

tractant, un farmacèutic, un militar, un carnisser, un cobrador, un 

comerciant, un telegrafista i una mestra que també canvien de 

localitat, segons mostra el padró municipal.  

Pel que fa la classificació veïnal dels emigrants, s’ha fet la 

distinció en tres parts diferents: si són veïns, domiciliats o 

transeünts. Segons l’Instituto Nacional de Estadística, en el padró 

de l’any 1940 que comprèn la dècada fins el 1950, la divisió es fa 

d’aquesta manera: els veïns són els benavarresos majors d’edat 

que resideixen habitualment al terme municipal i figuren inscrits 

al padró municipal; els domiciliats són els menors d’edat i 

estrangers residents habitualment al terme, també inscrits al 

padró; i els transeünts són les persones que es troben de manera 

temporal o circumstancial a Benavarri. 

Així doncs, del total de la població migrada, un 61% de les 

persones són veïns (105 persones). En segon lloc, es troben els 

domiciliats, que conformen un 37% respecte el total, amb 63 

joves. En darrera instància, trobem pocs transeünts que marxen 

de la localitat, concretament un 2%, que són 4 homes i dones. A 

grans trets, cal esmentar que un 98% de la població és resident 

habitual de Benavarri.  

 

Emigrants a Barcelona (1940-1950) 

 

L’emigració a Barcelona és la destinació més important. Una 

vasta majoria són dones que a Benavarri s’ocupaven de tasques 

familiars a la llar o, també, treballadores en el servei domèstic. 

Decideixen marxar de la localitat cap a ciutats més grans per 

trobar noves oportunitats de feina. També, però, hi ha un cert 

nombre d’homes joves que escullen canviar de població per 

treballar en la incipient nova indústria i en altres tasques que a 

Benavarri no tenen l’oportunitat de desenvolupar. Nous llocs de 
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treball que faran que el seu nivell de vida augmenti més que si 

s’haguessin quedat a la Ribagorça Oriental, ja que, en marxar, 

s’augmenten exponencialment les ofertes de treball. 

 

 

La primera gràfica anterior mostra els emigrants que marxen a 

Barcelona respecte la població total a Benavarri. Així doncs, és 

un 2%. En termes numèrics aquest percentatge correspon a 33 

habitants. I, com es pot veure a la següent gràfica, un 16% del 

total dels 172 emigrants que marxen durant la dècada compresa 

entre els anys 1940 i 1950 va a Barcelona.  

 

Un altre aspecte molt rellevant és veure quin va ser el sexe 

predominant que va marxar a Barcelona. Es pot comprovar que 

van ser majoritàriament dones. Concretament, un 91% del total, 

30 dones. D’altra banda, cal remarcar que només 3 homes van 

arribar fins aquesta població, cosa que fa que hi hagi un 

percentatge molt baix, del 9% respecte el total de població 

migrada a Barcelona, tal com s’indica a la gràfica superior. 
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La informació proporcionada a la gràfica que es troba a la pàgina 

anterior també és força reveladora. El 100% de les persones que 

emigren a Barcelona estan solteres. És a dir, que les 33 persones 

que hi marxen no estan casades. Aquesta és una informació que 

facilita assegurar que la majoria de la gent que canvia Benavarri 

per Barcelona eren joves, principalment. Cap hi va casat ni vidu, 

com sí que passa amb altres destinacions.  

 

Pel que fa a l’edat de les persones, cal esmentar que a grans trets 

se situa entre els 15 i 24 anys. A primera vista, cal destacar la 

importància i el predomini de la migració femenina. Ben segur 

que els valors més interessants són les 14 joves d’entre 15 i 19 

anys (un 42,4% respecte el total) que emigren cap a la ciutat. 

D’aquesta franja d’edat només marxen dos nois. Hi ha 11 dones 

amb edats compreses entre els 20 i 24 anys, que correspon a un 

33,3% sobre el total, i cap home amb aquesta edat. Analitzant la 

població entre 25 i 29 anys, només un altre home va marxar i 3 

dones més. 

A mode de curiositat, la persona més gran que emigra a 

Barcelona és una dona que té 30 anys i la més jove és una nena 

amb sis anys.  

 

Si se centra ara l’atenció a la relació que els emigrants que van a 

Barcelona tenen amb el cap de família, de la mateixa manera que 

a la gràfica general, apareix que la majoria dels que marxen són 

fills i filles: un total de 26 persones i el 79% ho són. En segon 

lloc, tres servents canvien el seu lloc de treball del servei 

domèstic cap a la ciutat, aquest grupet conforma el 9% del total. 

També hi ha dos persones que són néts dels caps de família, amb 
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un 6% respecte el total dels emigrants a Barcelona. En darrer 

terme, hi ha un nebot i un germà que també canvien de 

residència. 

Pel que fa al lloc de naixement, cal destacar que gairebé la 

totalitat provenen del mateix Benavarri. Un 88% del total va 

néixer a la mateixa localitat; és a dir, 29 persones. Hi ha dues 

persones que provenen de Purroi de la Solana i una altra de 

Castanesa, totes dues localitats properes a Benavari. En darrera 

instància, hi ha una altra persona originària de Barcelona, fet que 

exemplifica que va tornar a la seva localitat natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per analitzar l’ofici dels 33 emigrants que van a Barcelona, s’han 

realitzat dues gràfiques. Pel que fa a la primera, es poden veure 

les xifres exactes de les persones que canvien Benavarri per la 

capital catalana. A la segona, es pot veure la representació en 

percentatge sobre el total de gent que marxa a la Ciutat Comtal.  

Com que la vasta majoria d’emigrants són dones, és lògic que 30 

es dediquin a “sus labores”, mentre que pels homes hi ha dos 

llauradors i un farmacèutic. Si passem aquesta informació a 

percentatges, un 91% del total treballa en tasques domèstiques a 

la pròpia casa, mentre que un 6% són llauradors i només un 3% 

correspon al farmacèutic.  
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Emigrants a “s’ignora” (1940-1950) 

 

Ben segur que la gent de la qual no es coneixia el lloc 

d’emigració va marxar de la localitat de manera molt poc visible. 

És a dir, hipotèticament, devien ésser persones que havien lluitat 

amb el bàndol republicà durant la Guerra Civil o potser havien 

participat en tasques revolucionàries a Benavarri durant el 

conflicte. 

De la mateixa manera que s’ha fet amb l’anàlisi dels emigrants 

que van anar a Barcelona, s’ha cregut important veure quin va 

ser l’impacte que va ocasionar aquest grup de gent. Per aquest 

motiu, s’han estudiat amb detall aquestes 28 persones que 

consten al padró. 

A grans trets, val a dir que aquests emigrants suposen el 

2% sobre el total de la població. Si es relacionen aquestes 28 

persones només amb la població migrada, conformen un 14% 

respecte tota la gent que va emigrar durant aquella dècada. Per 

aquest motiu, són el segon grup més nombrós d’emigrants; tot i 

que els seus destins haurien estat diversos, com es pot veure a la 

gràfica posterior. 

  

En aquest cas, contràriament al que va succeir amb els emigrants 

que van anar cap a Barcelona, el sexe predominant és el masculí. 

Així doncs, un 71% del total van ser homes, mentre que només 

un 29% eren dones. Si es tradueix aquesta estadística en 

números, al padró municipal es desconeixia la destinació d’un 
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total de 20 homes. Pel que fa a les dones, en van marxar 8 en 

aquestes condicions. 

 

Si s’analitza l’estat civil dels emigrants dels qual s’ignora el seu 

destí, cal esmentar que hi ha una certa paritat entre els solters i 

els casats. No hi ha un estat que predomini per sobre dels altres. 

En relació amb els solters, conformen un 50%; és a dir, són 14 

persones. Pel que fa als casats, 13 persones van marxar; això 

suposa el 46%. I, finalment, només una persona va marxar en 

estat de viduïtat, fet que comporta que representi el 4% respecte 

el total d’emigrants dels que s’ignora el seu destí. 

Pel que fa a les franges d’edat, a grans trets, cal observar 

que no hi ha tampoc una franja concreta amb la que es pugui 

identificar aquesta migració. Aquest fet, doncs, implica que hi 

hagi una o dues persones de diferents grups d’edat; però en cap 

cas n’hi ha moltes. El destí que s’ignora, conseqüentment, és un 

cas que es dóna entre molts sectors de la població, no en un 

concret.  

En aquest cas, la mitjana de la població està lleugerament més 

envellida, perquè es pot comprovar que la persona més gran que 

emigra és un home que té 55 anys. Contràriament, la persona 

més jove és una nena de 3 anys d’edat. La franja més abundant 

es troba entre els 20 i 24 anys, ja que compta amb quatre joves 

que representen el 14,2% sobre el total d’aquest tipus de 

migració, i la segona entre els 10 i els 14, amb tres. La resta de 

grups els conformen una o dues persones i això mostra que la 

migració estava més diversificada. A diferència de les franges 

d’edat tan concentrades de Barcelona, en aquest cas la població 

està molt més dispersa. 

La gràfica posterior que enllaça la relació amb el cap de 

família amb els emigrants dels quals s’ignora el seu destí mostra 

que també hi ha una certa diversificació de relacions. Això 

ocorre també a diferència del que succeeix a Barcelona en aquest 
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sentit, ben segur com a conseqüència de les visibles diferències 

entre les franges d’edat. Al cas de Barcelona, gairebé tots eren 

joves; per tant, eren en la seva majoria fills i filles. En aquest cas, 

ja no està tant palès perquè emigra gent d’un ventall més ampli 

d’edats.  

Tot i això, el 46% dels emigrants són fills i filles també; és 

a dir, 13 persones en total. En segon lloc es troben els mateixos 

caps de família, que en cap cas apareixien a l’anàlisi de la Ciutat 

Comtal. En aquest cas, són 8 homes que marxen (el 29%). 

També és important destacar que es desconeix la destinació d’un 

total de cinc esposes, que suposa el 18%. Un nét i un fill polític 

acabarien de conformar les relacions amb el cap de família. 

Pel que fa al lloc de naixement, cal esmentar que està 

també una mica més diversificat que en el cas de Barcelona, tal i 

com es mostra a la gràfica de la columna següent. Continua, 

però, essent una vasta majoria la gent originària de Benavarri, 

amb un total de 21 persones de les 28 en total. Així doncs, la gent 

originària de la localitat correspon al 75%. I, d’altra banda, 

marxa una persona provinent de cada localitat següent: La 

Puebla de Castro, Santorens, Torrelarivera, Graus, Purroi de la 

Solana, Juseu i Aler.  

 

S

Si ara centrem l’atenció a l’ofici d’aquests emigrants, cal 

destacar que la majoria també provenien del món pagès, ja que hi 

havia un total de 10 llauradors, un 39% respecte a la població 

total d’aquest tipus de migració.  

En segona instància, set de les vuit dones que van marxar 

es dedicaven a “sus labores”, mentre que la restant era la mestra 

de Benavarri. Les dones que s’ocupen de les tasques domèstiques 

conformen un 25% i la mestra és un 4%. A la resta d’oficis, 

només hi ha una persona de cada feina diferent, a saber: xofer, 

30 Relació amb el cap de família dels emigrants que s'ignora el seu destí 

31 Lloc de naixements dels emigrants que s'ignora el seu destí 
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tractant, sastre, ebenista, barber, ferrer, escrivent, telegrafista i 

sabater. Hi ha una clara diversificació d’ocupacions. 

En conclusió, s’ha passat, doncs, d’una migració molt 

concreta en el cas de Barcelona, a una tipologia de població 

quasi individual en aquesta qüestió, pel que fa a edat, tipus de 

relació amb el cap de família, lloc de naixement i ofici. 

Emigrants a França (1940-1950) 

 

L’exili a França és ben conegut en tot l’Estat Espanyol. Molts 

republicans, gent que havia participat en el front en aquest 

bàndol i d’altra població que tenia afinitats o col·laboracions 

amb aquest sector de la societat espanyola es van veure forçats a 

exiliar-se al país veí. Concretament, a Benavarri, aquesta és la 

tercera destinació pel que fa a l’emigració entre els anys 1940 i 

1950. Per aquest motiu, s’ha cregut important també desgranar 

les dades de la migració exterior a França. 

 

En total, dotze són les persones que es veuen forçades a 

abandonar Benavarri i creuar els Pirineus. Aquest nombre de 

persones, respecte el total de població de la localitat, representa 

un tímid 1%.  

Si s’analitza la relació entre els emigrants que s’exilien a 

França amb la població migrada total, és d’importància remarcar 

que aquests representen un 7%, tal i com mostra la gràfica de la 
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següent pàgina. Dels 172 emigrants, 12 són persones que es 

traslladen fins a França. Aquest nombre ja dista bastant de les 33 

persones que emigren a Barcelona i de les 28, les quals es troben 

en parador desconegut.  

 

     

36 Sexe dels emigrants a França 

 

Respecte al sexe dels emigrants, és rellevant destacar que tota la 

gent que va marxar a França entre el 1940 i el 1950 van ser 

homes. Així, són un total de 12 persones. Cap dona va marxar al 

país veí. Aquest fet manté una certa relació amb els emigrants 

dels qual s’ignora la seva destinació, ja que també la gran 

majoria són homes i contrasta clarament amb la gran majoria de 

dones que van emigrar a Barcelona.  

 

Pel que fa a l’estat civil dels emigrants que marxen de Benavarri 

i es traslladen fins a França, cal destacar que la majoria són 

solters, un 83% sobre tots els emigrants que van a aquest país. 

Així, són deu persones, mentre que de casats només en van dues, 

el que suposa un 17%.  

Aquesta qüestió dista notablement de la paritat que hi ha 

entre els emigrants dels quals s’ignora la seva destinació. A més, 

si ho comparem amb la població que emigra a Barcelona també 

hi ha una clara diferència, donat que a Barcelona el 100% de la 

gent és soltera. 

 

En aquest cas, la piràmide de població de la pàgina següent 

només mostra les franges d’edat compreses entre la població de 

sexe masculí, que va ser la que va marxar a França durant la 

dècada de 1940 i 1950. A grans trets, cal destacar que el 50% 
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d’aquests 12 homes tenien entre 20 i 24 anys quan van canviar de 

país. La població es troba, doncs, entre la franja més jove. 

L’única excepció es troba en un home de 59 anys, la resta tots 

tenen menys de 39 anys.  

Així, tal com passa també amb la població femenina que emigra 

a Barcelona, la majoria dels homes que marxen a l’exili francès 

tenen entre entre 20 i 30 anys.  

 

De la mateixa manera que a les piràmides de població es mostra 

que la majoria de gent que marxa a França és jove, a la gràfica 

que vincula la relació amb el cap de família dels emigrants es pot 

veure clarament que en una gran majoria es tracta dels fills. En 

concret, un 83% del total de gent que emigra al país veí ho són, 

10 persones. D’altra banda, només marxa un hoste d’alguna 

família i un cap de família cap a França.  

 

 

 

 

 

Si centrem l’atenció en el lloc de naixement dels emigrants que 

marxen a França durant aquesta dècada, val a dir a grans trets 

que la procedència de la població no està tan diversificada, com 

és el cas de Barcelona o dels que s’ignora la destinació. No 

obstant, la procedència de la gent continua essent de la mateixa 

localitat o d’una població que no està a menys de 30 quilòmetres 

de distància. En aquest cas, hi ha un total d’11 persones de les 12 
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que provenien de Benavarri, mentre que només una era originària 

de Campo. Aquest fet assenyala clarament que quasi tots eren 

fills del poble i que amb més motiu volien fugir de la situació de 

postguerra. 

 

Pel que fa a l’ofici dels 12 homes que van cap a França entre el 

1940 i el 1950, val a dir que hi ha 5 tipologies que s’han anat 

repetint durant les anàlisis que s’han fet a les altres destinacions 

(excepte la de Barcelona, en què la majoria de persones 

s’ocupaven de les tasques domèstiques). En primer lloc, com en 

els altres casos també, es troba l’ofici de llaurador, amb un total 

de 5 persones; aquesta ocupació representa el 41% sobre tots els 

homes que emigren a França. 

Hi ha, a més, dos ferrers, dos sastres i dues persones que 

s’encarreguen dels treballs de la llar. Aquestes ocupacions 

corresponen al 17% sobre el total dels emigrats a França, 

cadascun. Finalment, es troba una persona amb l’ofici de 

calderer, al que li correspon el 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

Immigrants a Benavarri (1940-1950) 

 

Fins ara, s’ha parlat del procés migratori –interior o exterior- que 

hi va haver des de Benavarri fins altres indrets. Evidentment, en 

temps de postguerra va ser el moviment de població més 

important i que va aplegar més persones. Els canvis de localitat 

van suposar una relativa pèrdua de població, però també és 

important estudiar l’arribada de nouvinguts al poble. En total, 26 

persones vingudes d’arreu de l’Estat Espanyol, que conformaven 

diversos col·lectius molt heterogenis, van arribar a Benavarri 

durant la dècada de 1940 a l’any 1950.  

Concretament, congregacions de monges van venir a viure 
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a la localitat per formar part de dues comunitats religioses en dos 

convents, de Dominiques i de Carmelites. De la mateixa manera, 

la vigilància policial es va reforçar durant l’època i es van 

augmentar els efectius de la Guàrdia Civil, que van venir a 

Benavarri acompanyats de les seves famílies. En últim lloc, 

trobem un darrer col·lectiu bastant curiós per analitzar: els 

carboners. Van ser un petit grup de persones que van venir des 

del centre de l’Estat Espanyol per treballar en aquest ofici a la 

comarca de la Ribagorça Oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la relació entre aquests nouvinguts i la població total 

de Benavarri a l’any 1940, cal destacar que aquesta immigració 

suposa el 2% respecte la totalitat dels habitants. Així doncs, en 

conjunt, 26 persones que aparentment no tenien cap relació ni 

vincle amb Benavarri van arribar a la població.  

Pel que fa al sexe d’aquests immigrants, val a dir que hi ha 

una paritat absoluta. Així, hi ha un 50% d’homes –principalment 

els carboners i Guàrdies Civils- i un altre 50%, conformat per les 

monges de les dos congregacions diferents i també esposes. En 

total doncs, 13 i 13 persones. 

Si centrem l’interès ara en l’estat civil dels immigrants que 

arriben a Benavarri, cal destacar que el 54% de la nova població 

és soltera (en total, 14 persones), mentre que el 46% són casats; 

és a dir, 12 persones. 

En aquest cas, és important establir una clara relació ja que 

la majoria de la població soltera són les monges que venen als 

dos convents, mentre que el grup dels casats prové bàsicament 
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dels Guàrdia Civils i els carboners, que vénen acompanyats de 

les seves parelles i fills. 

 

 

Si es centra l’atenció en les franges d’edats dels immigrants que 

arriben a Benavarri, val a dir que a primer cop d’ull la població 

està força diversificada. Hi ha franges d’edat molt diferents entre 

els nouvinguts.  

El grup d’edat que més persones aplega és el de 35 a 39 

anys, amb un total de 5, dos homes i tres dones. La persona més 

jove que arriba a la localitat té 20 anys, mentre que la més gran 

en té 69.  

Pel que fa al sector femení, cal esmentar que té una mitjana 

d’edat més elevada. El fet que les monges arribin a la població 

ben segur que fa que l’edat sigui més alta, ja que hi ha vuit dones 

que sobrepassen els 45 anys.  

 

 

En aquesta gràfica, es poden corroborar certs aspectes que s’han 

esmentat amb anterioritat. Com l’edat dels immigrants tendeix a 

ser més elevada que la dels emigrants que deixen Benavarri, la 

relació amb el cap de família o superior també canvia. 

Un 38% sobre el total són el mateix cap de família, 

concretament 10 persones. Després, els segueixen les 9 monges 

que es distribueixen pels dos convents, conformant el 34%. Hi ha 

dues mares superiores de les congregacions (8%), dues esposes i 

dues filles també. Finalment, un altre immigrant és cunyat del 

cap de família, que representa el 4% restant. 
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És d’especial importància també analitzar el lloc de procedència 

dels immigrants que vénen durant aquesta dècada. A la gràfica 

superior, hi ha, a grans trets, dos tipologies d’origen: un més 

proper, situat a menys de 100 quilòmetres de distància de 

Benavarri; en segon lloc, trobem vàries poblacions arreu de 

l’Estat Espanyol. 

En primer lloc, cal destacar la gran afluència de gent que 

prové de Checa, una petita població de la província de 

Guadalajara, que aleshores comptava amb 830 habitants, segons 

l’Instituto Nacional de Estadística. Eren set persones que es van 

dedicar a l’ofici de carboners. 

També hi ha població vinguda de Villa Real, Alcañiz i 

Badajoz; concretament dues persones de cada localitat. Cal 

destacar que la localitat d’Alcañiz disposava també d’un convent 

de monges Dominiques de clausura, obert des de l’any 1539. Per 

aquest motiu, moltes religioses provinents d’aquesta població 

van estar destinades fins a Benavarri.  

En última instància, cal destacar que la 

resta de nouvinguts provenien de molts altres 

indrets. Van venir, doncs, pel que fa a localitats 

properes a Benavarri, d’Alcampell, Camporrells, 

Castillonroi, Juncosa, Monzón i Tolva, i també 

de més llunyanes, com des d’Àustria, Castelló, 

Santurce, Sòria, Lugo, Cuenca i Burgos. 

 

 

 

Pel que fa als oficis dels vint-i-sis immigrants, cal esmentar 

quatre ocupacions principals. Com que els nouvinguts són grups 

de població molt concrets, hi ha una diversitat d’oficis molt 

minsa.  

En primer lloc, cal destacar que les 13 dones que van venir 

es dedicaven a “sus labores”. Eren les monges que van venir als 

dos convents i aquesta era la seva principal activitat. En segona 

instància, hi ha una paritat exacta entre els carboners i els 

Guàrdia Civils, d’un percentatge del 23% a cada grup. Pel que fa 

a aquests últims, val a dir que ben segur van arribar per vigilar el 

gran desplegament de maquis que hi havia durant aquella dècada 

a la zona. Així, hi havia sis persones de cada ofici. En darrer 

terme, destaca un electricista que va venir des d’Àustria durant 

aquella dècada. 
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A grans trets, també és important analitzar breument la posterior 

dècada, des de l’any 1950 al 1960. Quins canvis demogràfics 

s’estableixen en aquella època? Hi ha més o menys migracions 

un cop la postguerra ja no és tan immediata? 

Cal esmentar que l’emigració disminueix notablement. 

Entre aquesta dècada només un 4% de la població marxa de 

Benavarri. I, el 96% de la població resta al poble. Aquesta 

informació contrasta bastant amb el 12% sobre el total de 

població que emigra la dècada anterior, entre el mes de desembre 

de 1940 i l’any 1950. 

 

 

En la gràfica final, es pot comprovar que entre aquesta dècada 

posterior, desapareix pràcticament la migració cap a l’exterior. 

Només hi ha una persona que decideix marxar del país i anar a 

França. La resta de gent opta per una localitat més o menys 

propera a Benavarri. Continua destacant, però, la important 

cadena migratòria cap a Barcelona amb el flux de població més 

important, un total de 21 persones. En segon lloc, sis persones 

trien Lleida com a ciutat d’acollida i cinc més ho fan a 
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Saragossa. Aquesta proximitat de la gran ciutat amb el poble és 

certament important, ja que és un factor que es té bastant en 

compte a partir de la meitat dels anys 40. Aquest fet també es veu 

palès amb la petita ciutat de Graus, lloc pel que opten dues 

persones més. Localitats com Jaca, Osca i Binèfar són també 

poblacions no tant grans com Lleida o Saragossa, però que 

demanen una nova mà d’obra que prové dels pobles del Pirineu. 

 I, per finalitzar, també és important esmentar que hi ha un 

cert nombre de persones que marxa de manera individual a 

ciutats més o menys grans que estigui properes a la vegada. 

Exemples d’aquestes localitats són Camarassa, Balaguer, Tremp, 

Areny o Pont de Suert. 

52 Llocs de destinació entre els anys 1950-1960 
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TERCERA PART 

 

Tot buscant els testimonis: Dimensió qualitativa de 

l’emigració  
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Origen(s) 

 

La suma dels testimonis individuals conforma la memòria d’un poble. La memòria 

d’uns esdeveniments que van ser viscuts de manera diferent per cada família, però que 

units en aquest estudi de camp formen gran part de les experiències dels habitants de 

Benavarri. L’estudi quantitatiu no tindria gaire sentit si no es fixés també en els casos 

concrets. Les situacions reals dels veïns d’aquesta localitat parlen per sí soles i, a més, 

corroboren totes les conclusions que s’han extret amb l’anàlisi del padró municipal dels 

anys 1940 i 1950. 

La incorporació de tots els testimonis en un mateix text i en el documental
30

 

realitzat s’ha fet per conèixer i no oblidar fets que van marcar famílies senceres de la 

localitat. Uns esdeveniments que no han de ser oblidats mai, perquè formen part de la 

història més petita que pugui existir. La història d’un poble.  

 

 

El contacte directe amb les persones que van viure en primera persona la postguerra i, 

sobretot amb la gent que va emigrar com a conseqüència de la Guerra Civil ha permès 

fer un clar esquema dels mecanismes migratoris que es van establir a Benavarri. És 

important conèixer on van anar aquestes persones, quants anys tenien, el seu estat civil... 

però també és molt necessari conèixer per què ho van fer, quines van ser les causes per 

les quals van decidir marxar del poble on havien nascut i crescut.  

Aquestes nou històries de vida són molt diferents, però alhora molt semblants. 

Han servit per respondre molts interrogants sobre la situació d’aquella època i, sobretot, 

per preservar-los per escrit i ser conscients del passat d’un poble que potser no era molt 

visible fins ara. Cal també analitzar les relacions que s’estableixen entre les famílies en 

les que un, varis o tots els membres van emigrar durant aquesta dècada.  

Quines són aquestes relacions? És important remarcar i subratllar que en la 

majoria dels casos, només un fill de cada família marxa fora –ja sigui a treballar, com és 

el cas de la majoria o a estudiar, com passa en algun cas molt puntual-. En moltes 

ocasions, també, el fet migratori es dóna repetidament en diversos membres de la 

família alhora. És a dir, que dos o tres germans o germanes es veuen obligats a marxar. 

També hi ha un parell de famílies que envien a treballar fora tots els fills i només es 

queda el cap de família i la seva esposa a Benavarri. Aquest fet és bastant aïllat, ja que a 

cada unitat familiar es necessitava mà d’obra jove per continuar amb les tasques al 

camp. Val a dir que si es tracta de filles que formen part d’una mateixa família, 

l’emigració és molt més freqüent que si la majoria de descendents són homes. El grup 

familiar sencer acostuma a emigrar molt poc. Com s’ha esmentat abans, el pare i la 

mare romanen gairebé sempre a Benavarri. Però també cal esmentar un fet puntual en el 

que marxa tota la família: hi ha nou unitats familiars dels afores de la població que 

marxen en la seva totalitat.  

En molts casos, hi ha famílies amb descendència totalment masculina, amb 

quatre o cinc fills, que fan que els dos més grans marxin i els més petits es quedin 
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 Vegeu annex 3 i arxiu de vídeo al final del treball. 
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continuant l’ofici del pare. En aquest cas, en la gran majoria són ocupacions no 

relacionades amb l’agricultura ni amb la ramaderia. Per exemple és dona aquest cas en 

un electricista, un carnisser, dos comerciants i un calderer. 

També cal remarcar que els descendents que tenen la mare vídua acostumen a 

marxar amb una freqüència molt més elevada. Concretament, les filles més joves són 

enviades a treballar al servei domèstic de les grans ciutats, perquè a casa no poden 

realitzar cap altra tasca. Es pot esmentar també que hi ha certs casos de noies que 

marxen a Barcelona a treballar i, durant la mateixa dècada, tornen cap a casa una altra 

vegada. En aquest cas, la seva destinació apareix escrita al padró municipal, però 

tatxada amb llapis; i, per aquest motiu, es desconeix la data exacta del seu retorn. 

 

A continuació es realitzarà una breu anàlisi sobre la situació dels emigrants en els 

carrers de Benavarri. Amb aquest estudi, es pot constatar si l’emigració va ser més forta 

en uns espais que en uns altres, si hi havia força veïns que marxaven i quedaven blocs 

de cases contigües sense fills, si es concentrava l’emigració en certs barris...  
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A grosso modo, cal destacar que l’emigració és força més notable als carrers situats més 

al nord de la població, que als del sud. I és que en aquestes zones de la part alta hi ha 

carrers, amb una mitjana de trenta números, on marxen d’entre 15 a 25 persones, 

aproximadament. Els carrers que apleguen més emigrants són el carrer San Agustín i el 

carrer Justícia. D’altra banda, la zona situada per sota de la plaça Major és la que 

registra menys emigrants. L’espai situat més al sud conserva bona part dels seus veïns. 

Bons exemples són el carrer Hospital, amb només dues persones i el carrer Ríos, amb 

cinc.  

Pel que fa a les masies disseminades dels voltants, val a dir que l’emigració no 

és un fet molt comú. Rarament es produeix. Com és evident, les persones que hi vivien 

acostumaven a tenir força terres en propietat i, fins i tot, n’arrendaven algunes a veïns 

de la localitat per a que les hi treballessin. Així, només onze persones d’un total de 

divuit masos –en els que la mitjana de persones que hi vivien eren unes vuit- van marxar 

de Benavarri. Molt poca gent, onze d’un total de 134 persones. 

 

 

Arribats a aquest punt, cal començar a analitzar les estratègies migratòries que s’han 

pogut analitzar a les entrevistes realitzades. Com funciona el procés? Ben segur que és 

la principal pregunta i el punt de partida d’on emanen la resta d’interrogants que 

sorgeixen. Quins mecanismes hi ha?  

 

 “La gent de Benavarri marxava en massa, jo crec. Anaven deixant les seves 

pertinences pel camí perquè no les podien portar d’un lloc a l’altre. Per exemple, a 

La Matosa ja deixaven moltes coses. Perquè allà ja els hi pesava, imagina’t quan 

arriben a la frontera, que allà ja hi havia de tot, perquè clar ja no podien passar-ho 

més”
31

. 

 

Les conseqüències de la Guerra Civil a Benavarri van ser molt diverses. Per una banda, 

aconseguir una feina com a jornaler i viure del conreu d’uns pocs camps va anar-se fent 

cada vegada més difícil. La majoria de famílies de la població vivia de l’agricultura i la 

ramaderia, però a partir de l’any 1939 la subsistència no estava assegurada per a alguns 

col·lectius. No hi havia feines. “I les tasques que hi havia, si no tenies terres pròpies, 

eren del salario del hambre”
32

, assegura Marín Samper, un veí de Benavarri que va 

haver de marxar l’any 1940 a Barcelona. 

D’altra banda, també van ser molt importants les tibants relacions personals, que 

es van accentuar amb la imminent postguerra. Benavarri era una petita localitat, tothom 

es coneixia. Les simpaties vers un bàndol o un altre marcarien de per vida les famílies i, 

a partir d’aleshores, les que havien donat suport als republicans van haver de sentir-se 

com a perdedors. La separació entre els dos bàndols estava molt palesa. O formaves part 

dels vencedors o eres un vençut. Aquest fet va fer que molta gent també deixés el poble 
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 Entrevista realitzada a Mercedes Badia, vegeu annex 2. 
32

 Entrevista realitzada a Marín Samper, vegeu annex 2. 
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per anar a buscar un espai on ser més anònim. A la recerca de llocs on no se’ls jutgés per 

les seves idees. Que ningú els conegués. Començar de nou una vida on no se’ls titllés de 

rojos i, a més, millorar les seves condicions econòmiques que en molts casos depenien 

de les inclemències anuals del temps o del jornal que rebien dels seus amos. 

Ara bé, la supervivència en aquestes ciutats era gairebé nul·la si no tenies un lloc 

de treball assegurat. La majoria dels entrevistats coincideixen en assenyalar que a 

Benavarri es podia subsistir de manera més fàcil. Tenir un tros de terra i poder-hi 

cultivar quatre verdures i fruites per al consum propi no era molt difícil, asseguren. Però 

depenies completament del temps i la collita. A Barcelona i a les altres poblacions, amb 

un lloc de treball –treballant al servei domèstic, a fàbriques de nova creació o a 

porteries- s’incrementaven els beneficis econòmics i la possibilitat de tenir un millor 

nivell de vida començava a sorgir entres els veïns de Benavarri. 

 

 

Com ja s’ha esmentat en el primer capítol, la situació de violència a Benavarri es va 

causar majoritàriament per l’aparició de persones alienes a la població. Tradicionalment, 

sembla que mai havia estat una localitat amb fortes conviccions organitzatives, tot i que 

durant la guerra es van fer més paleses. El Manuel Pac és un bon exemple de veí 

fortament implicat, ja que va participar directament en l’organització republicana i en la 

col·lectivitat. Amb frases tan contundents com “Benavarri era un cap de partit de cacics, 

que en dèiem de “barba azul”. Els cacics tenien el poble emmanillat”
 33

, Pac esbossa la 

situació prèvia a la Guerra Civil a Benavarri: 

 

“Jo era un idealista, estava a les joventuts llibertàries, hi militava amb força i 

dirigia la zona. També vaig anar a l’exèrcit: vaig arribar a ser-ne tinent. Jo era el 

capatàs de tots, era molt dinàmic i tenia moltes ganes d’estudiar. També vaig ser 

secretari de la CNT i com que Catalunya era tot anarcosindicalista, jo tenia molts 

contactes”
34

. 

 

Ben segur que el Manuel Pac va ser un dels principals, sinó el líder, de la col·lectivitat 

àcrata fundada a la població. El compromís amb la República durant la Guerra Civil va 

ser el màxim, i és per aquest motiu que el Manuel es va incorporar a la Columna Roja i 

Negra. Concretament va ser a la 28ena divisió, 127ena brigada i segon batalló, 

companyia de metralladores al front d’Aragó. 

En segon lloc, també és important remarcar les conseqüències de molts joves de 

Benavarri que, en anar a lluitar al front amb el bàndol republicà, després van haver de 

patir durant la postguerra. Per exemple, el Vicente Larrégola va anar a un camp de 

treball, tot just acabar la Guerra Civil. Concretament a Soneja, una petita població de la 

província de Castelló. Vint-i-un dies va estar al camp fins que l’alcalde franquista i 

president de la Falange Española de las JONS de Benavarri, Luis Latorre, va autoritzar-

ne la seva sortida. 
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 Entrevista realitzada a Manuel Pac, vegeu annex 2. 
34

 Íbid,. vegeu annex 2. 



Origen(s). Postguerra i emigració a Benavarri                                                            

P
à

g
in

a
5

3
 

Per la seva banda, la totalitat de les dones i la majoria dels homes que no van 

anar al front van restar a la població. Vivint el dia a dia d’una guerra que no es notava 

gaire, sinó que es feia molt més palesa per la situació de fam i de necessitat de trobar 

aliment suficient. D’aquests episodis ja se n’ha parlat al capítol introductori una mica. 

Però les dones continuaven amb “sus labores” i els homes treballaven de jornalers o 

amb les seves ocupacions diverses. 

 

 

Arriba el 1939 i amb ell es desencadena un procés migratori sense precedents a 

Benavarri. El cas més nombrós versa en l’emigració cap a Barcelona. La capital 

catalana es converteix en la destinació més concorreguda pels benavarresos. De boca-

orella, aquesta ciutat pren embranzida com a receptora d’emigrants del Pirineu. Primer 

un, després la seva família, els seus veïns, amics... Com ja s’ha esmentat abans, és una 

cadena migratòria. Una xarxa, es podria dir. Les dones van ser el col·lectiu més gran 

que hi va. El Marín Samper assegura que “les dones encara marxaven molt més encara, 

perquè els homes es quedaven amb les terres, però elles havien d’intentar trobar alguna 

cosa”
35

. 

Per exemple, la Pilar Adillón era una jove molt inquieta, que amb divuit anys 

decideix deixar el poble enrere per començar una nova vida. De fer “sus labores” passa 

a realitzar tasques domèstiques en un parell de cases adinerades de l’Eixample i després 

treballa també en una tintoreria de la Gran Via. Era tan petita, assegura, que a la família 

on servia “hi havia dos nens i jo era més nena que ells. L’ama em deia, Pilar ves a 

acostar a los niños i jo no venia, no venia... i la senyora de la casa em trobava a mi 

dormint. Allí, en lloc dels nens”
36

. Enlluernada pels progressos econòmics que va fer 

prèviament la seva germana Rosario, la Pilar no va dubtar ni un moment a canviar 

Benavarri per la Barcelona dels anys 40. 

No obstant, molts homes també s’obrien camí a la Ciutat Comtal treballant en 

fàbriques i oficines. L’experiència de joves d’aquella època, com la de l’Antonio Boix, 

mostra que per a una petita part del sector masculí aquesta ciutat també era un pol 

d’atracció. La seva mare ja havia anat durant la seva joventut a Barcelona, abans de la 

Guerra Civil, i sabia que seria molt fàcil trobar alguna ocupació pel seu fill. A Benavarri 

hi havia massa poca feina per a tanta gent, i és per aquest motiu que un dels fills va 

marxar a guanyar-se la vida d’una manera totalment diferent. De pastoret de vint-i-tres 

corderets i dos cabres a “xupatintes”. “Era un nen. A mi en van enviar a Barcelona, jo no 

ho vaig decidir. Però, o continuava amb la terra que no valia res, o anava al jornal. I, 

doncs, per anar al jornal, la meva mare va dir, vés cap a Barcelona”
37

. 

El cas del Vicente Palacín també és certament paradigmàtic. Ell era un aprenent de 

sastre que va marxar cap a França perquè el seu mestre a Benavarri era republicà. “El 

senyor amb el que treballava o el que l’ensenyava li va influir bastant en les seves 

idees”
38

, assegura la seva neboda, Cecilia Palacín. En cap moment durant la Guerra 
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 Entrevista realitzada a Marín Samper, vegeu annex 2. 
36

 Entrevista realitzada a Pilar Adillón, vegeu annex 2. 
37

 Entrevista realitzada a Antonio Boix, vegeu annex 2. 
38

 Entrevista realitzada a Cecilia Palacín, vegeu annex 2. 
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Civil ell havia lluitat al front, però la possibilitat que el poguessin relacionar amb les 

conviccions del seu mestre va fer que marxés cap al país veí. No obstant, quan se li 

pregunta per les seves idees polítiques individuals, la neboda assegura que era massa 

jove per tenir les idees clares però que “devia ser un exaltat, devia veure algunes coses 

que no li semblaven molt justes”
39

.  

Els esdeveniments es van desencadenar de manera molt ràpida a Benavarri i, poc 

després de la presa del poble per part de l’exèrcit franquista ja “el van posar de seguida 

a la presó [al seu amo] i ell mateix va posar fi a la seva vida abans que el jutgessin”
40

. 

Quan va passar això el Vicente Palacín ja era a França, al camp d’internament 

d’Argelès-sur-Mer. La seva vida va acabar l’any 1945 quan, després d’haver treballat 

com a sastre al camp de concentració de Mauthausen, a Àustria, va ser assassinat als 

forns crematoris durant l’alliberament del camp.  

Una altra experiència a França la va tenir José Gil, que hi va marxar l’any 1939. 

La seva filla, Josefina Gil, descriu com es va escapar d’un camp de concentració nazi: 

“com entraven tants, doncs resulta que a l’entrada no els tenien gaire controlats, i molts 

s’escapaven i s’amagaven per les muntanyes”
41

.  

Un cas diferent que cal observar atentament és el dels condemnats a presons i als 

batallons de càstig. És el cas del Manuel Vivas, que ja s’ha esmentat anteriorment. El 

van acusar de formar part de les Joventuts Llibertàries: “quan van arribar els nacionals, 

que eren els amos d’Espanya, ens van condemnar per idees, eren enveges personals”
42

. 

Primer de tot, se’l van endur el 12 de març de 1940 a Madrid, a la presó de San 

Lorenzo. I, posteriorment, i després d’un breu període en llibertat condicional, va ser 

enviat al camp de concentració Miguel de Unamuno, a Madrid també. Aquest nou 

trasllat va ser el 28 de juny de 1942, segons assegura en el seu llibre: 

 

“Vaig passar en aquelles sales del camp una sola nit, amuntegat amb altres com si 

fóssim draps vells, asfixiant-nos de calor. Van tocar retreta i un caporal passava 

llista, un caporal de vara, amb cara de males puces. Deia el nom de cada un, una 

sola vegada i, si li calia repetir el nom d’un, el feia venir i li clavava un mastegot a 

cada costat. Set-cents homes estàvem a la seva disposició, molt més homes que 

aquell ésser desgraciat que només rutllava amb alcohol i prostitutes”
43

. 

 

Posteriorment, Pac va ser enviat a diversos batallons disciplinaris de penats a les Illes 

Canàries, més concretament a Tabaila Salvaje. En aquell indret, va realitzar de manera 

forçada obres públiques per als oficials. El dia 20 de gener de 1943 el van tornar a 

traslladar al poble d’Harinaga. Més tard, va anar a Ceuta a construir les línies setena i 

vuitena de fortificacions. 

El 15 de març de 1943, el Manuel Pac arriba a l’Àfrica, a Tetuan, i uns dies més 

tard va al campament d’Ain El-Egai. Torna a la Península Ibèrica, al batalló disciplinari 
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 Íbid., vegeu annex 2. 
40

 Entrevista realitzada a Cecilia Palacín, vegeu annex 2. 
41

 Entrevista realitzada a Josefina Gil, vegeu annex 2. 
42

 Entrevista realitzada a Manuel Pac, vegeu annex 2. 
43

 Pac Vivas, Manuel: Batalló de càstig. Memòries d’un vell lluitador d’origen pagès. Lleida: Pagès 

editors, 1999, p. 101. 
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de penats de Guadarrama i en surt finalment el 29 de juny de 1945, quan s’instal·la 

definitivament a Sabadell. La condemna, que inicialment era de dotze anys i un dia, 

finalment es va reduir a sis. 

Una altra penalització que es va aplicar als qui havien estat lluitat amb la 

República va ser l’enviament massiu de soldats a l’Àfrica a treballar de manera forçada 

en diversos camps franquistes. L’experiència de l’Antonio Badia és força eloqüent. En 

paraules de la seva germana, Mercedes Badia, “estàvem collint olives i ja el van tornar a 

trucar que havia de tornar a marxar cap a l’Àfrica”
44

. La destinació de l’Antonio era 

Casablanca, però finalment va romandre a camps de treball situats més al nord. 

Els rebels també van aconseguir tenir nous militars lleials amb la incorporació de 

soldats que havien estat lluitant durant la contesa amb el bàndol republicà. L’obligació 

era, en aquest cas, allistar-se a l’exèrcit franquista. El Vicente Larrégola, un any després 

de tornar del front, va haver d’itinerar en aquest cas amb el bàndol franquista per Vigo, 

Lleó, Arenys de Mar i Reus. En aquesta darrera població es va llicenciar finalment, 

l’any 1945. 

Benavarri també va ser una de les poblacions que va acollir immigrants tot just 

acabar la Guerra Civil. Un poble receptor, una destinació que es va convertir, amb el pas 

del temps, en una localitat dels Pirineus on anar a buscar feina per a un cert sector de 

l’Estat Espanyol. La Sagrario Gómez va néixer a Toledo, però l’any 1948 la seva 

família es trasllada a Areny, Pont de Montanyana i després a Benavarri. 

Fins aquí es pot constatar que les circumstàncies de cada persona individual són 

molt diferents. Cada cas té les seves peculiaritats, els seus motius, les seves 

destinacions. Aquestes veus expliquen històries de vida concretes, però la conjuntura es 

repeteix ben segur en el total de 172 persones que es van veure obligades a emigrar tot 

just després de la finalització de la Guerra Civil. Una visió global ajuda a comprendre la 

seva situació prèvia a la postguerra, la seva posició política –si la tenien- i les accions 

immediates que van emprendre a partir del 1939: 

 

 “Tothom parlava de marxar en aquella època. Emigrants. Però no era molt fàcil 

marxar. No teníem ni un ral, no coneixíem les matèries. La gent es va anar 

espavilant. Encarregat d’això, encarregat d’allò. Gent que no havien estat res 

important a Benavarri, han estat molt fora. Com jo mateix. He lluitat tota la vida i 

encara continuo lluitant, tot i que ja sóc un vell acabat, però lluitaré com un 

desesperat”
45

. 

 

Arribats a aquest punt de l’experiència narrada a les entrevistes que s’han realitzat, cal 

respondre noves preguntes: com s’obren camí?, quina és la seva planificació?, quins 

canals d’informació tenen?, existien xarxes de contactes ja establerts? La gran majoria 

disposen d’alguna persona –amic o familiar- que ja feia temps que estava vivint a la 

localitat de destí. Aquests, doncs, aconsellen i ajuden a trobar ocupacions i vivendes. En 

definitiva, es converteixen en els canals d’informació adients per poder anar amb una 

certa seguretat a la població escollida. 
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 Entrevista realitzada a Mercedes Badia, vegeu annex 2. 
45

 Entrevista realitzada a Manel Pac, vegeu annex 2. 
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Però, d’on arriba la informació per decidir el lloc concret on anaven? Pel boca-

orella, bàsicament. Era un mecanisme que funcionava molt bé amb el pas del temps i 

assegurava que la tria fos més segura. Saber que hi havia algú “de Benavarri” era molt 

important per establir-s’hi. Els contactes previs eren la pràctica per excel·lència de totes 

les persones que volien marxar a d’altres indrets. Les iniciatives individuals, sense saber 

d’algú que conegués el terreny de primera mà, eren pràcticament nul·les.  

Potser la persona que més sona a les boques de totes les persones que s’han 

entrevistat és la Carolina de casa Borra. Aquesta senyora va marxar abans de la Guerra 

Civil a viure a Barcelona i, durant la postguerra, va ajudar molts veïns de Benavarri a 

trobar una feina i habitatge a la ciutat. Per exemple, l’Antonio Boix recorda que un cop 

es va instal·lar ell, la Carolina va buscar una porteria per a que els seus pares també 

poguessin anar-hi.  

 

“Els meus pares a Benavarri tenien 400 gallines i al principi els hi va anar molt bé. 

Però després en un hivern que van haver uns freds molts forts, les gallines van 

deixar de pondre ous i se les van haver de treure de sobre. Aleshores ja van marxar 

cap a Barcelona també. No podien continuar vivint a Benavarri sense bestiar”
46

. 

 

És en aquest moment, quan la senyora Carolina els suggereix que posin a la venda les 

seves poques pertinences de Benavarri i es traslladin a Barcelona. Ella mateixa els hi 

cerca una porteria, entre la Gran Via i el carrer Nàpols. “Els meus pares estaven molt 

contents, perquè aleshores els pisos en aquella zona valien 250.000 pessetes i a ells la 

porteria els hi va costar només 100.000”
47

. 

La situació de la Pilar Adillón il·lustra en gran manera moltes altres decisions de 

persones de Benavarri. Marxa a Barcelona perquè hi era la seva germana treballant. Ella 

li proporciona els contactes suficients per trobar una casa on servir. A més, hi tenia un 

tiet que també l’ajuda a trobar un pis barat a la Barceloneta, un cop deixa de treballar en 

el servei domèstic i troba una nova ocupació en una tintoreria d’un conegut hotel, situat 

a la Gran Via. 

 El cas del Manuel Pac també exemplifica la tesi general, pel que fa als que van 

haver de marxar de manera obligada. En retornar dels batallons disciplinaris de penats 

del sud ja no volia tornar a viure a Benavarri. Després de la seva estada treballant com a 

paleta a les Illes Canàries, decideix anar a Sabadell, localitat on prèviament havia anat la 

seva germana. “Benavarri estava fotut i per a mi encara més”
48

. El 1945, doncs, 

s’instal·la a aquesta població on encara resideix. En preguntar-li perquè tria aquest lloc, 

contesta: “Sabadell era ple d’indústria en aquella època i vaig aprendre a l’Escola 

Industrial. Em vaig guanyar la vida molt bé”
49

. A més, al cap d’uns anys va portar els 

seus pares també a Sabadell, i tota la família vivia allí. 

 

 

                                                 
46

 Entrevista realitzada a Antonio Boix, vegeu annex 2. 
47

 Íbid., vegeu annex 2. 
48

 Entrevista realitzada a Manuel Pac, vegeu annex 2. 
49

 Íbid., vegeu annex 2. 



Origen(s). Postguerra i emigració a Benavarri                                                            

P
à

g
in

a
5

7
 

La rutina de viatge des de Benavarri fins a Barcelona va ser la mateixa durant tota la 

dècada. El mitjà de transport per excel·lència era l’autobús, però es trigava prop de dos 

dies en completar tot l’itinerari. Tothom qui volia anar a la Ciutat Comtal havia de fer el 

següent recorregut, tal com descriu detalladament la Pilar Adillón: “vam anar amb el 

cotxe de línia fins a Binèfar. Havíem de fer transbord, i vam fer nit a casa de la Pilar del 

Forn, un matrimoni de Benavarri. Allí sempre anaves a parar, i al dia següent agafaves 

l’Alsina Graells per anar a Barcelona
50

”. Aquest fet també és prou revelador. Hi havia 

una família de Benavarri que vivia a Binèfar i prestava ajuda a les persones que 

necessitaven passar la nit allí per agafar l’autobús l’endemà, i completar el seu viatge 

fins a Barcelona.  

El ferrocarril era un altre mitjà de transport que connectava Lleida amb Barcelona. 

El Marín Samper recorda que van baixar-hi per agafar el tren, però que el viatge també 

se li va fer molt feixuc. Tot i ser molt petit, recorda perfectament les sensacions que va 

tenir en arribar a la Ciutat Comtal: “el que recordo més és que vam entrar de nit i que 

vaig veure tot tipus de llums, i llums, i més llums. Però encara estàvem a Terrassa o 

Sabadell. I encara ens faltava una hora fins arribar a Barcelona”
51

. 

 

 

Majoritàriament, les dones joves que marxaven de Benavarri per a treballar en el servei 

domèstic a Barcelona vivien en el mateix habitatge que els seus amos. És el cas dels 

primers anys de la Pilar Adillón. La primera casa on va servir estava situada al carrer 

Bailén. Era propietat d’un metge. La Pilar descriu l’habitatge de la següent manera:  

 

“Era una casa maca, molt maca. Al carrer Bailén hi ha cases molt maques, amb 

porteria, una gran portalada gran i un pis maco. Hi havia dos nivells, un per al 

doctor per a visitar els seus pacients i l’altre era on hi vivia”
52

. 

 

Un cop deixa de treballar al servei domèstic, la Pilar i la seva germana Rosario, troben 

un petit pis a la Barceloneta: 

 

“Al passeig Nacional 38-39 [actualment, avinguda Joan de Borbó], Rosario es va 

casar allà amb l’Antonio, un home que treballava en un magatzem de bacallans. La 

meitat d’aquest barri estava quasi derruït per la guerra i aquell pis era nou. Però era 

molt petit. Però tots hi cabíem en aquella casa. La Rosario, el seu home, el meu 

tiet, jo... Recordo que teníem uns balconets petits...
53

”. 

 

A Barcelona també hi va viure el Marín Samper des de que tenia tres anys amb els seus 

pares i la seva germana. En marxar de Benavarri, van estar rellogats amb una tieta al 

barri del Poble Sec. Es van ajudar mútuament. Eren dues famílies en un mateix pis: 
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“El germà del meu pare es va morir i la seva dona va quedar vídua amb un fill. 

Aleshores els meus pares i jo vam anar per ajudar-li a pagar el pis. I vam anar a 

parar al passeig de l’Exposició. El carrer ja estava fet, però de cases n’hi havia molt 

poques. L’adreça seva era: final calles raras, casa nueva”
54

.  

 

Com era un bloc de quatre pisos, tenien també més veïns. El Marín descriu molt 

acuradament les seves sensacions quan va haver de passar la nit a l’entrada de 

l’habitatge: “vam dormir a la planta baixa. La porta d’entrada era de ferro i recordo com 

entrava la gent per la nit i ens trobava allà baix dormint”
55

.  

La vertiginosa construcció de barraques i petites cases a la zona de Montjuïc 

també es va fer palesa als ulls del Marín a mesura que anaven passant els anys. “Quan jo 

vaig arribar, de petit, pràcticament no hi havia barraques al meu voltant. Però van 

començar a arribar nous immigrants i es van començar a construir barraques molt 

ràpidament. Després, al passatge Julià, al costat del camp de futbol del Poble Sec encara 

en van col·locar més. Just darrere de casa, també en van construir”
56

.  

La possibilitat més freqüent a Barcelona, com ja s’ha esmentat abans, pel que fa a 

la vivenda, era anar a viure durant una temporada a casa d’un familiar o amic. Per 

exemple, l’Antonio Boix va ser rebut pel seu tiet durant els dos primers mesos de la 

seva estança al seu pis del carrer Diputació. Més tard, es va buscar una pensió, on va 

passar quatre anys més, situada al carrer Sardenya. La regentaven un matrimoni 

emigrant també, provinents de Múrcia. 

Un altre tipus de modus vivendi va ser el que va optar el José Gil. En escapar-se 

de l’horror nazi, i després d’estar uns dies amagat al bosc, decideix refugiar-se al 

soterrani d’una casa. Una família francesa el va acollir durant un cert temps, tot eludint 

els escorcolls de la Gestapo a la zona. Posteriorment, va decidir anar a treballar a algun 

lloc on pogués guanyar un sou mínim i, mitjançant un cosí germà del seu pare, va 

aconseguir treballar a la zona minera de Nancy. Els contactes que li va proporcionar 

aquest familiar van fer que trobés feina i un lloc on dormir. La seva vivenda, aleshores, 

va ser una fonda, on s’hi podia menjar i dormir. La seva filla explica que allí hi vivien 

alguns dels treballadors de les mines, des de bascs i catalans, a italians i polacs.  

Els habitatges del Vicente Larrégola van ser molt diversos. A Vigo va viure a una 

gran fàbrica de conserves, que havia estat reconvertida en una caserna militar. 

L’anomenaven “La Molinera”. “Al mig hi havia un pati gran, amb el rentador de les 

pells per adobar-les, allò ens servia a nosaltres per rentar-nos i rentar la roba també”
57

. 

Durant la seva estada a Lleó, va viure en dos espais diferents: al quarter del Cid i també 

a un parador nacional anomenat San Marcos, on s’enduien ells mateixos “un petit 

matalàs i el fusell”. Aquest darrer espai també era una presó: “el que entrava allí no en 

sortia. Per la nit venia la guàrdia civil a buscar-ne 5 o 10. Fulano de tal, presente, fulano 

de tal... Aleshores, si no contestaven, agafaven uns quants per fer el còmput a l’atzar. 
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Baixaven a un barranc proper i els mataven sense pietat”
58

. 

També cal destacar l’experiència de la Sagrario. Ella i la seva família s’instal·len 

des de Toledo a una caseta petita d’Areny, sense aigua. Després, marxen a la casilla de 

camineros, una casa que no disposava ni d’aigua ni de llum. Segons la Sagrario, “allò va 

ser encara molt pitjor, perquè al menys a Areny vivíem a dins del poble, en canvi 

aquella caseta estava aïllada al camp. Sols en aquella casa, allò sí que va ser dur”
59

.  

 

 

Pel que fa a les feines que es busquen fora de Benavarri, és important remarcar unes 

quantes experiències. Després que la Pilar Adillón treballés en el servei domèstic de 

dues cases adinerades de l’Eixample, va trobar una feina –gràcies al seu- en una 

tintoreria a l’hotel Gran Via.  

El pare del Marín Samper va deixar la feina als camps de Benavarri per una de 

totalment diferent. La incipient industrialització de Barcelona necessitava nova mà 

d’obra. És el cas de l’empresa “La Carmela. Agua de colonia para las canas”, del 

laboratori López Caro. El carrer Casp 32 acollia una planta de fabricació d’ampolles de 

vidre per aquesta loció. Aquesta empresa, originària de Galícia, va decidir obrir una 

nova fàbrica a Barcelona per distribuir el seu producte per tot l’Estat Espanyol. Així és 

com el pare del Marín Samper hi va començar a treballar com a electricista des del 1941 

fins que es va jubilar, quaranta anys més tard. Quan el van fer fix, automàticament, va 

cridar el seus fills i la seva dona, per a que també anessin a viure amb ell a Barcelona. 

Les seves condicions de vida van millorar de manera exponencial. 

Un altre exemple d’emigrant masculí a Barcelona és l’Antonio Boix. 

Concretament, treballava de “xupatintes” en una oficina situada prop de la Sagrada 

Família. Hi treballava cada tarda. Era l’esglaó més baix de l’empresa, anava fent els 

encàrrecs que els oficinistes li demanaven. De vegades, inclús portava d’un lloc a un 

altre els plànols de construccions de nous edificis de Barcelona. També li feien fer 

factures. “Allà, però, vaig estar molt content del sou que cobrava, de moment. No és que 

fos una feina molt important, però em pagaven 375 pessetes al mes”
60

. Aquest sou no 

permetia que l’Antonio pogués viure còmodament, perquè “al principi ja pagava 500 

pessetes només de menjar”
61

. La seva família, des de Benavarri, li havia d’enviar també 

una partida de diners mensuals. 

Tornant a la vida del José Gil, cal destacar la tasca que feina en primer terme, a la 

casa francesa on es va refugiar. Com a Benavarri havia estat llaurador, s’encarregava de 

l’agricultura i de cuidar els animals. A canvi, doncs, la família francesa li donava menjar 

i aixopluc. I, quan va anar a Nancy, va treballar a les mines durant tretze anys, 

aproximadament, tal i com s’ha esmentat anteriorment. 

Assegurar-se la feina abans de marxar de la població d’origen també era un tret 

característic en aquella època. El pare de la Sagrario Gómez així ho va fer i va canviar 

la seva ocupació a Toledo per un treball a les proximitats de Benavarri. Un empresari 
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d’Osca amb el que ja havia treballat li va assegurar que li buscaria una feina a l’Aragó. 

Dit i fet. El pare va marxar uns mesos abans i, ràpidament va cridar la seva dona i fills 

per a que l’acompanyessin. Una de les principals tasques va ser treballar a la casilla de 

camineros. Aquesta xarxa de peons caminers existia des del regnat de Carles III, ja que 

s’estableix a partir de l’any 1759. Tenien la funció de mantenir  el bon estat de les 

carreteres i, a canvi, se’ls proveïa d’un habitatge situat al costat del camí. 

 

 

Quan el Marín Samper va arribar a Barcelona, només tenia tres anys. Però se’n recorda 

clarament que es relacionava i jugava amb tothom pels carrers del Poblesec. “Jo jugava 

molt a pilota i hi havia nanos que havien acabat d’arribar també, hi havia tres catalans 

més que eren amics meus, en Ramonet, en Jordi i l’Asensi”
62

.  

Relacionar-se amb la gent de Benavarri que havia anat al mateix lloc també era un 

fet molt recorrent entre els emigrants. L’Antonio Boix assegura que en el seu cas “a 

Barcelona vam marxar uns quatre o cinc amics plegats”
63

. Aleshores, també es 

continuaven trobant allà durant les seves estones d’oci i lleure. No era el mateix que si 

anessin al bar de Benavarri a jugar les cartes, però almenys podien parlar amb amics de 

tota la vida. 

D’altra banda, cal destacar que també es relacionaven amb gent d’altres països. És 

el cas del José Gil que quan treballava a les mines a Nancy va fer una gran amistat amb 

un italià molt més gran que ell, segons assegura la seva filla: “fixa’t si l’estimava que 

els diumenges se l’enduia a dinar a casa seva i el tractava com un fill. Després quan el 

meu pare va tornar a Espanya es van escriure cartes durant molt temps. “A vegades va 

tenir millors amics allà que alguns de Benavarri. Ell deia que eren el que no havia trobat 

mai al poble”
64

. 

La Mercedes Badia, germana de l’Antonio, enviat a l’Àfrica a camps de treball és 

molt taxativa, pel que fa a les dolentes relacions que els soldats espanyols mantenien 

amb alguns habitants de les zones on treballaven: 

 

“Ara, el meu germà ho va passar de tot, perquè cap aquí, cap allà... Et donava 

moltes explicacions del que els deien, de les mores, dels moros... que eren molt 

traïdors. Eren més lleials els negres que els moros. Els moros eren molt traïdors, 

havien de parar molt compte perquè sempre els traïen”
65

.  

 

 

A Barcelona, la gent de Benavarri que hi va anar generalment no va patir 

discriminacions com a tals. Potser s’evidenciava la diferència d’haver nascut a un poble 

del Pirineu aragonès i no haver anat mai fins aleshores a una gran ciutat. A la Pilar 

Adillón li va passar exactament això: “la gent se’m mirava... jo crec de lo cateta que 

era, com anava vestida. I jo pensava, idiotes, carallots, què cony miren? Jo fixa’t, com 
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podia anar vestida, amb algun vestidet, una bateta... poca cosa”
66

. Però en general, 

assegura, “als aragonesos a Barcelona ens han tractat sempre molt bé”
67

. 

Els homes que van emigrar a Barcelona coincideixen en un aspecte molt concret. 

Estava prohibit parlar de política entre emigrants. Es podia parlar de tot, absolutament 

de tot, menys sobre aquest tema. Tots asseguren que els van tractar molt bé, que no hi va 

haver cap tipus de discriminació pel fet de no haver nascut a Catalunya. I que tampoc 

tenien moltes ganes de parlar i debatre sobre política, així que aquesta prohibició 

tampoc els afectava massa. Però la majoria dels emigrants que van anar a Barcelona 

constaten el següent: 

 

“El que no m’agradava de Barcelona era el fet d’estar en una ciutat. Allà ets un 

número i aquí [a Benavarri] ets una persona. Això si que ho trobava molt a faltar. 

El tracte és molt diferent, i això es nota molt”
68

.  

 

I, pel que fa a l’immigració que es va rebre a la comarca de la Ribagorça, també és 

interessant veure quina va ser la seva rebuda. De quina manera tractaven els veïns de 

Benavarri els nouvinguts? La majoria dels emigrants d’altres zones que havien triat els 

Pirineus per a treballar i viure-hi es van adaptar ràpidament a la rutina diària de la 

muntanya. La Sagrario Gómez així ho assegura:  

 

“Ens estimaven molt. Jo me’n recordo que a Pont [de Montanyana] quan ja tenia 

cinc o sis anys ja parlava com allí. Però tot just va venir molta gent treballadora a 

fer les centrals elèctriques
69

. A aquests, els del poble els anomenaven “pijos” i jo 

deia a les meves amigues, jo també sóc “pija”, el que passa és que ja fa més anys 

que he vingut a viure aquí. I elles em deien, tu no ho ets pas! Jo ja enraonava com 

elles, de seguida ho vaig fer”
70

. 

 

Records d’infantesa sempre bons, en aquest cas. La Ribagorça també es va convertir en 

un indret receptor de gent d’altres comunitats i va omplir la zona d’una gran 

multiculturalitat. La Sagrario assegura que les seves amistats tant eren oriünds del 

poble, com nouvinguts posteriors a ella. 

 

 

“De jove, segurament, t’hagués dit que no hauria tornat a Benavarri, perquè a 

Barcelona hi ha sempre més llibertat, en l’aspecte que ets més anònim. Hi ha molta 

privacitat. Però de gran, amb 60 anys, trobo que la vida és molt més senzilla, la 

gent és molt diferent, quan has d’anar als llocs ets una persona. Allà quan has 
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d’anar als llocs, hi ha tanta feina a fer que la gent... pimpampum fora... allà només 

ets un número”
71

. 

 

És curiós també analitzar si, després de treballar i viure fora durant uns anys o durant 

tota la seva etapa laboral, han tornat a Benavarri o a Toledo (en el cas de la Sagrario 

Gómez). Encara mantenen la casa pairal? Hi passen els períodes de vacances o algunes 

temporades? Tots, absolutament tots, mantenen encara un lligam molt fort amb la 

població. 

Del total dels nou entrevistats, cinc (el Vicente Larrégola, l’Antonio Badia –el 

germà difunt de la Mercedes Badia-, el José Gil –pare de la Josefina Gil-, la Pilar 

Adillón i el Marín Samper) van tornar a viure a la Benavarri. El Vicente ja va tornar en 

acabar el servei militar, l’any 1945 i, per exemple, el Marín Samper va tornar el 2000, 

quan es va jubilar. La Cecilia Palacín, neboda del Vicente Palacín, hi ha viscut tota la 

vida, perquè la seva família hi va continuar vivint des del 1939. De la mateixa manera, 

la Sagrario Gómez no s’ha mogut més de Benavarri i, tot i que gran part de la seva 

família és a Toledo, ella es va casar amb un fill de la localitat i hi viu encara avui. 

D’altra banda, l’Antonio Boix, acostuma a venir durant la temporada estival amb 

la seva família, tot i que durant l’any continua vivint amb la seva esposa a Barcelona. 

Pel que fa al Manuel Pac, va adquirir una casa per venir-hi també durant els estius, però 

com la seva salut no és gaire bona, darrerament la va vendre i ara viu en una residència 

a Sabadell, prop de la seva família.  
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EPÍLEG 

 

Memòria o (des)memòria? 
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“El historiador no puede permanecer alejado o indiferente a este movimiento de 

fondo, a este cambio de sensibilidades de la presencia del pasado en el presente. De 

hecho, el historiador está involucrado en el cuestionamiento sobre el pasado, como 

si la sociedad le pidiera que rindiese cuentas de lo ocurrido. La sociedad demanda 

al historiador que aporte los elementos que permitan resolver los conflictos de 

memoria. Esa exigencia no puede sino trastornar la profesión de historiador cuando 

pide que éste se convierta en experto del pasado, y ayudar a la justicia a acumular 

pruebas ante el supuesto tribunal de la Historia”
72

.  

 

Aquestes són les contundents paraules d’Stéphane Michonneau, director dels estudis 

moderns i contemporanis a l’École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques, a la 

Casa de Velázquez, a Madrid. I, tal i com esmenta el professor francès, aquest és el 

propòsit emprés en tot aquest treball. S’han rescatat certes sensibilitats de la presència 

del passat al present? S’han resolt els conflictes de la memòria? No del tot, més aviat a 

la localitat hi ha una desmemòria generalitzada sobre els episodis viscuts durant la 

Guerra Civil. 

S’ha qüestionat el passat? Sí, però els interlocutors de les xerrades han vetat 

pràcticament la immersió i coneixença dels esdeveniments a Benavarri durant els anys 

de la guerra. La conclusió general que s’ha pogut extreure de totes les entrevistes que 

s’han realitzat és molt clara. Hi ha una clara dicotomia: la desmemòria dels fets 

ocorreguts a Benavarri durant la Guerra Civil versus la nítida memòria del fet migratori, 

del procés. Des de l’inici del plantejament d’aquestes xerrades amb els testimonis 

directes d’aquests fets o els descendents més immediats, es va pensar que les entrevistes 

tindrien dues parts molt diferenciades. En primer lloc, es preguntaria sobre els seus 

canvis de residència i, en segona instància, es parlaria sobre si aquests canvis van ser 

conseqüència directa de la guerra. També es va plantejar fer un important incís en la 

història de la localitat entre els anys 1936 i 1939, per contrastar les dades que formen 

part del primer capítol. Com a estudiant d’ Humanitats i Periodisme, també és molt 

important assegurar-se que la qualitat de les fonts és òptima i, a més en aquest cas, per 

confeccionar d’una manera veraç la cronologia de la Guerra Civil a la població. Calia 

contrastar de manera molt acurada totes i cadascuna de les dades que aportaven els 

entrevistats. 

La intenció inicial era respondre certes preguntes molt concretes: què saben?, què 

no saben? I, en el cas que no fossin ells els testimonis directes, arribar a entendre com 

les vivències personals s’han transmès de pares a fills, de tiets a nebots, entre germans... 

què han difós?, que no han explicat mai?  

Per començar amb la segona part del qüestionari, se’ls va fer a tots una pregunta 

molt explícita: vostè va marxar com a conseqüència directa de la guerra?, el seu [pare, 

tiet, home, germà...] parlava de si va marxar a causa de la guerra?, la Guerra Civil hi va 

tenir alguna cosa a veure? Silenci general, el conflicte bèl·lic a la localitat és certament 
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un tabú. Responen que no se’n recorden, que fa massa anys que va passar. Però, en 

canvi, tenen totalment vius els records de tres anys més tard. Ho expliquen pràcticament 

com si fos ahir.  

De la guerra tenen pocs, o quasi cap record. En les seves respostes hi ha un 

enorme grau d’imprecisió. El llenguatge que utilitzen és molt vague. Com si només 

se’ls hagués esborrat del cap aquells anys. Per comprovar-ho, a vegades m’interessava 

per la seva infantessa a Benavarri, per l’economia familiar, per episodis anteriors a la 

Guerra Civil. I no tenien cap objecció per parlar-me d’aquests temes. Es podria dir que 

ells mateixos seleccionen la memòria? Hi ha desmemòria d’un cert període de temps, la 

guerra a Benavarri va ser molt personalitzada. És un poble bastant petit que fa que els 

conflictes tinguin noms propis, cases pròpies. Tot i que ja han passat molts anys, no els 

interessa remoure el passat, perquè encara queden molts testimonis vius. Van deixar els 

problemes polítics, econòmics i socials enrere. I no volen que tornin mai. 

En dur la càmera de vídeo, el silenci encara es feia més hermètic. La imprecisió 

arriba fins a límits insospitats i, a vegades, provo de guardar la càmera i el trípode. Fer 

veure que no els estic gravant. Aleshores és quan, off the record, deixen soltar alguna 

qüestió. Quan veuen que les seves paraules no quedaran immortalitzades 

audiovisualment. 

Per refutar totes les tesis que s’estan exposant en aquest epíleg, cal anar una altra 

vegada a les fonts primàries. Cal extreure de les narracions orals tots aquells aspectes 

que facin decantar-se cap a la conclusió que no és el mateix parlar de Guerra Civil que 

parlar de postguerra. Són dos aspectes totalment diferents. Vegem-ne alguns exemples 

molt clars: 

 

“P: Creus que ell va marxar [el seu tiet] al 100% per qüestions polítiques? 

R: Jo crec que sí, perquè el seu patró, amo o mestre, no sé si has sentit parlar d’ell, 

es deia Pardellans, quan van entrar els nacionals el van posar de seguida a la presó 

i ell mateix abans que el jutgessin es va suïcidar. I clar, en veure això ell ja va 

marxar. Només saber això ell ja va marxar, ell amb uns altres”
73

. 

 

La presència de la indefinició està clarament palesa en aquesta mostra. L’entrevista a la 

neboda del Vicente Palacín, la Cecília Palacín, ho constata. No es diuen noms i cognoms 

de les persones implicades, de cap bàndol. Només la del mestre. No s’esmenta amb qui 

va fugir cap a França tampoc. Està clar que si marxen a França hi hauria evidències 

d’una possible assimilació amb la facció republicana i la col·lectivitat àcrata, que es va 

formar a Benavarri anys abans. D’altra banda, quan se li pregunta a la Josefina Gil, filla 

de José Gil, exiliat també al país veí, què va ser el que va causar la marxa del seu pare, 

assegura: 

 

“P: Alguna vez le dijo exactamente por qué se fue de Benabarre? 

R: Verás, marchó de Benabarre (9:48) porque Franco era una persona que aunque 

tú no hubieras matado a nadie, ni te hubieras metido en la política, te hacía la vida 
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imposible. Porque mi padre de política nada, de matar a nadie tampoco, pero 

mientras duró la guerra de España, cuando vinieron a Benabarre a buscar a la 

gente por las casas, unos porque se habían metido con los nacionales y otros con 

los republicanos, a muchos se los llevaron al camión. Mi padre vio a muchos que 

los fusilaron allá abajo en la cruz. O sea, que tanto de un bando como de otro 

hicieron eso, y cuando ganaron los otros, los nacionales se vengaron y también 

cogieron a algunos de los rojos. Todos hicieron animaladas”
74

. 

 

Simplificació màxima possible en una resposta com aquesta. Unos, otros, muchos, 

algunos, todos... En general, la gent respon amb aquests mots indefinits, però 

l’argument general dels fets ocorreguts durant la Guerra Civil sí que hi és. Aquest 

episodi de l’assassinat de la Creu de Purroi de la Solana és cert que va existir, però la 

Josefina no vol explicar molts més detalls. A més, no para de defensar que el seu pare 

no tenia cap afinitat política, ni va matar ningú. 

Un altre cas a esmentar és el del Manuel Pac. Hi ha una certa desmemòria, sí, però 

com les seves implicacions polítiques van ser de les més accentuades de tota la localitat, 

esmenta alguns noms propis. El fet de ser una persona molt implicada fa que sigui 

l’única que no silencia per complet la Guerra Civil, al contrari que la gent que la viu 

d’una manera més passiva. No obstant, Pac tampoc n’esmenta molts. Tria hàbilment a 

qui nombrar i a qui no, perquè no vol tampoc comprometre ara a famílies que encara 

viuen a Benavarri. Tot i que ell ja no sigui veí de la població, els sentiments encara estan 

molt vius en aquest cas i és per aquest motiu que tampoc vol “assenyalar” ningú amb el 

dit. Quan se li pregunta per esdeveniments anteriors a la Guerra Civil no té cap dificultat 

en relatar-me’ls, però els anys del conflicte bèl·lic, tot i ser dels testimonis que més 

clarament ha parlat, són bastant difosos: 

  

“Benavarri era un cap de partit de cacics, cacis que en dèiem de “barba azul”. Els 

cacics tenien el poble emmanillat. Els cacis van fer tantes barbaritats... Era un 

poble molt pobre, per culpa dels cacics. [...] La gent del poble m’apreciava molt, 

però jo mai vaig matar ningú. Em deien: -No et barregis amb els anarquistes, que 

alguns anarquistes sempre feien animalades. [...] Benavarri era el cap de partit amb 

molts advocats. Tots els advocats van anar molt en contra de l’anarquisme, però 

l’anarquisme va tenir molta potència, la CNT-FAI a Benavarri era hegemònica. [...] 

Els primers dies els republicans van matar un grup de gent: advocats, notaris, 

jutges... gent de carrera. I quan van tornar els nacionals també hi va haver una 

venjança terrible, en van matar més de trenta. Tota la gent s’escapava del poble 

perquè estaven terroritzats”
75

.  

 

Els adverbis de quantitat abunden en el relat del Manuel Pac. Molts, alguns... Són 

estratègies per contestar a mitges i no donar la sensació a l’entrevistador que estan 

defugint la seva pregunta. Els pocs noms que anomena són sempre els “cacics”, 

advocats i notaris. La dicotomia entre “els republicans” i “els nacionals” també està 

molt palesa en les seves declaracions. 
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Una altra qüestió interessant a analitzar en el testimoni del Manuel Pac és la seva 

contínua tendència a assegurar i repetir: “jo mai vaig matar ningú”. En tots els casos vol 

deixar molt clar que ell mai va assassinar cap veí del poble. Podria haver estat un radical 

anarcosindicalista, però vol treure’s de sobre el llast del pecat col·lectiu. “Si se’l van 

endur a l’Àfrica i a les Canàries, alguna cosa hauria d’haver fet, no?” Precisament frases 

com aquesta són les que el Manuel Pac pot voler evitar.  

El Marín Samper també explica l’experiència de la seva família i assegura que la 

causa principal per la qual van emigrar va ser la falta de terres: “com aquí no hi havia 

feines i les feines que hi havia si no tenies terres eren del “salario del hambre”, vam 

anar a Barcelona”
76

. En aquest cas, és especialment interessant remarcar una pràctica 

molt comuna i habitual en temps de postguerra, que són les expropiacions. Els canvis de 

propietaris de les terres es van fer molt palesos, després de la creació de la col·lectivitat 

àcrata. I així és com molts jornalers van perdre la poca extensió de terra que haurien 

pogut tenir abans de la guerra. Però, com és que no ho explica d’una manera més clara? 

Qui va expropiar les terres? Aquesta és una altra senyal de silenci i desmemòria, 

clarament. 

Per acabar amb els exemples, és important remarcar com reacciona la Sagrario 

Gómez, immigrant nascuda a Toledo, que arriba l’any 1946 a la zona de la Ribagorça 

Oriental. Se li pregunta en dues ocasions i refusa a contestar sobre el perquè el seu pare 

va decidir marxar de Toledo. Finalment, quan l’entrevista està a punt d’acabar, decideix 

respondre: 

 

“P: Però no va haver cap causa política en el fet que el seu pare volgués marxar de 

Toledo?  

R: No crec, a casa no se’n parlava massa de política.  

P: Mai? 

R: Durant la guerra ho vam passar molt malament i aquí, crec que ens vam trobar 

tant bé, que lo de la guerra va quedar allà i allà es va quedar. Allà van passar coses 

grosses, clar”
77

. 

 

Segons les respostes de tots dels entrevistats, la política no era un tema que s’abordés a 

les converses privades familiars. Aparentment, no tenien cap implicació ni van prendre 

partit mai en cap acció a Benavarri. Això és el que asseguren ara. També és el cas de 

l’Antonio Boix que no para de dir que ell era un nen, que les conseqüències les deurien 

haver viscut els seus pares i, que per aquest motiu, el van obligar a marxar a Barcelona: 

 

“P: I, finalment, creu que va marxar com una conseqüència clara de la guerra? 

R: Jo crec que no, era un nen. A mi no em va afectar, perquè jo havia nascut feia 

poc. Més que res va afectar als grans, als pares, per un costat i per l’altre, sobretot 

als de la República.  

P: A part de motius econòmics, el fet de marxar a Barcelona va ser alguna 

conseqüència política?  
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R: No, no, no. Amb la postguerra sí que hi havia motius, però jo no en tenia. Era 

un nen. A mi em van enviar a Barcelona, o continuava amb la terra que no valia res 

o anava al jornal. I doncs per anar al jornal, la meva mare va dir vés cap a 

Barcelona”
78

. 

 

Però les percepcions personals, com a estudiant d’ Humanitats i Periodisme, són que 

amaguen certs episodis de la història del poble que no volen que ara vegin la llum. La 

gent els sap, evidentment les generacions de la localitat més grans, però ben aviat 

s’aniran esvaint, ja que sembla ser que tampoc ho han transmès als seus descendents, de 

la mateixa manera que no ho han volgut compartir durant les trobades. 

Els motius de la seva marxa sempre són clarament econòmics. Però, tot i que no 

ho esmenten explícitament, sempre hi ha un rerefons polític que no mostren. Callen. Es 

fan els muts. No es vol recordar, no perquè no se sàpiga, sinó perquè realment no ho 

volen dir. Si una persona se’n recorda del que va fer l’any 1940 o el 1942, com no s’ha 

de recordar del 39? La resposta també és ben fàcil. Són famílies marcades. Mantenen un 

pacte de silenci en un poble tant petit on tot, absolutament tot se sabia. 

 

 

La memòria és diferent a cada població, ben segur. Belchite és un cas que ha analitzat 

Stéphanne Michonneau amb gran detall. En el seu treball “Belchite ou l’échec d’un lieu 

de mémoire victimaire”, Michonneau assegura que les guerres civils afegeixen la 

problemàtica de demonitzar l’altre, perquè és el teu conciutadà. El fet que en la 

immediata postguerra, “el govern franquista decidís fer romandre intactes les ruïnes de 

la població devastada com una prova de la “barbàrie roja separatista”
79

, assegura 

l’historiador, erigeix l’espai com un lloc de memòria, clarament. La “vitrina del 

règim”
80

 es va convertir en la constatació d’una població màrtir. I, amb el temps, va 

passar a significar un espai ple d’heroisme. Per diferenciar clarament qui eren els herois 

i qui eren les víctimes.  

Oblit no és el mateix que silenci. El terme desmemòria no es refereix a que els fets 

viscuts durant la guerra s’hagin oblidat, sinó que s’han silenciat rotundament. La 

memòria està molt viva entre tots els veïns de Benavarri, però s’ha silenciat. I per aquest 

silenci s’ha emprat el terme (des)memòria. Aquesta investigació coincideix en gran 

mesura amb la recerca de Michonneau en un punt concret. En realitat, la desmemòria 

només està concebuda com a tal en certes ocasions. Però és que hi ha molts motius per 

no decidir parlar de la Guerra Civil en l’actualitat.   

Cal esmentar el problema de fer història local, tot i pertànyer a aquesta població. 

Jo no sóc una persona neutra, la meva família viu a Benavarri i els meus avantpassats 

van jugar el seu paper com a veïns de la localitat durant l’època de la guerra. Aquest és 

un punt molt important, per la qual cosa el silenci s’ha fet més palès. 
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De motius d’aquest silenci, n’hi ha molts. En primer lloc, no voler revelar els seus 

secrets familiars conforma un clar motiu intern. També n’hi havia molts de locals: 

rivalitats, que ben segur resten vives encara; per això es calla. En realitat, aquests 

enfrontaments entre veïns ja eren previs a la Guerra Civil. Però és en aquest moment 

quan hi ha una recalificació dels conflictes locals i interns. La guerra polititza encara 

més els enfrontaments interns de la comunitat. Els revela, els reinterpreta i els reformula 

en clau ideològica i política, quan en realitat eren simples conflictes de veïns i petites 

rivalitats. Acusar el teu veí de participar en certs actes criminals és un acte molt difícil. 

Un altre aspecte que és important remarcar és que els testimonis que s’han escollit 

no necessàriament volen parlar-nos d’aquests esdeveniments. Segons Michonneau, 

tendim a partir de la idea que la persona que ha viscut una història dura vol parlar sobre 

aquest fet. I ens hauríem de desfer d’aquesta premissa. L’historiador francès assegura 

que el silenci és molt acceptable, perquè han viscut situacions molt violentes a nivell 

individual i comunitari. Esperem dels testimonis l’explicació d’uns esdeveniments que 

no volen recordar. Són records traumàtics en certa mesura i violents. Tenen el dret a no 

explicar-ho. 

En els estudis d’Stéphanne Michonneau sobre la memòria a Belchite, cal remarcar 

que en aquesta població hi ha un doble fet traumàtic. En primera instància, tots els 

esdeveniments ocorreguts durant la Guerra Civil i la destrucció massiva de la localitat. 

Posteriorment, s’afegeix un segon trauma durant l’abandonament del vell poble i la 

posterior emigració durant els anys 40, 50 i 60 cap al nou Belchite. El trasllat és viscut 

com un trauma i com el declivi definitiu del món rural, que també moltes vegades 

s’exilia a altres països com França, Suïssa o Bèlgica. Deixar el poble vell és una altra 

font de sofriment que s’afegeix. 

A Benavarri, la gent prefereix callar-ho, però no ha oblidat. En forçar les 

preguntes, molts testimonis poden pensar, per exemple, “no només sóc un supervivent 

de la Guerra Civil espanyola, he viscut moltes altres coses. A mi no se’m pot reduir com 

un simple supervivent”. A ells no els interessa. I hem de respectar el silenci de la 

persona. Que, com ja s’ha esmentat abans, no vol dir que ho oblidin. És una resistència 

personal perquè ell mateix no es considera com un testimoni clau de la història. Moltes 

vegades els testimonis als que s’han adreçat les preguntes no consideraven que fossin 

els subjectes adequats per respondre-les. Creuen que la seva experiència no és 

interessant. Així, si ells creuen fermament que les seves vivències no tenen interès no ho 

contaran. I, en aquest cas, no és que no vulguin contar coses. És que ells mateixos no es 

consideren els més indicats per a fer-ho. 

El més normal és que la memòria no duri per sempre. L’oblit. Stéphanne 

Michonneau cita un altre historiador francès, Pierre Nora, per parlar d’aquest concepte. 

L’era de la memòria. En l’actualitat, la societat s’ha obsessionat per recuperar i 

conservar la memòria, quan en realitat el més normal fóra l’oblit. Hem de plantejar-nos, 

també, el perquè d’aquest col·lectiu tan preocupat. Hi ha un risc. “Tota memòria, que 

pot gestar una societat tant preocupada pels records pot acabar ofegant-se en un 

historicisme estèril”
81

. 
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Però, arribats a aquest punt, pot ser que la memòria que ells trien explicar tingui alguna 

cosa que veure amb la situació actual del present més immediat? En paraules de 

Michonneau, la memòria depèn del present i del que la persona en aquest precís 

moment està vivint. Per què avui en dia no necessiten mobilitzar els fets de la Guerra 

Civil, però sí que necessiten explicar amb tants detalls el passat de l’emigració? Ben 

segur que això els sembla més interessant i important, perquè manté una gran relació 

amb el present més proper. Amb una edat avançada, la perspectiva de la vida és molt 

completa. Per què mobilitzen l’emigració i silencien la Guerra Civil? Tot apunta a que la 

situació econòmica de l’Estat Espanyol i el context de crisi global pot tenir alguna 

analogia amb les emigracions de la postguerra.  

 

El fet migratori és un tema que potser s’ha menystingut durant molt temps. L’impacte 

dels abandonaments és un tema que s’ha deixat una mica de costat. Ambdós estudis 

coincideixen en que es tendeix a pensar que la visió retrospectiva de la Guerra Civil és 

la més important que hi ha. I no és veritat. La història són moltes altres parts importants, 

deixar un poble per arribar a un altre també ho és. 
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ANNEX 1 – Llistat d’assasinats a Benavarri, 28/07/1936 

 

Manuel Murillo Vicente (mossèn). 

Medardo Cosialls Llena (coadjuntor). 

José María Cortillas Cosialls (advocat). 

Ángel Zurita Cosialls (advocat). 

Máximo Fernández Reinoso (registrador de la propietat). 

José María Marcilla (notari). 

Manuel Pumpido Esperante (secretari judicial). 

Constantino de Cambra Vidal (gerent de l’elèctrica). 

Ruperto Vergara Sazatornil (agent bancari). 

Ramiro Piniés Sorribas (farmacèutic). 

Domingo Luna Echevarria (veterinari). 

Cayetano Cosialls Rosada (secretari municipal). 

José Roy Barnola (comerciant). 

Joaquín Brualla Boix (agent d’assegurances). 

Ángel Llena Colomina (propietari). 
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ANNEX 2 – Transcripcions de les entrevistes 

 

Entrevista Cecilia Palacín (Vicente Palacín), 30.03.2013 (marxa l’any 39) 

 

- Què va fer durant la guerra el teu tiet? Va prendre part en alguna acció de la 

col·lectivitat? 

Doncs no en tinc ni idea jo d’això... el que et puc explicar és que els meus pares van 

tardar molts anys en saber el destí final d’ell. Ell estava al bàndol republicà (0:35), això 

sí i era aprenent de sastre. El senyor amb el que treballava o el que l’ensenyava li va 

influir bastant en les seves idees. Aleshores quan va acabar la guerra va haver de 

marxar. Va creuar cap a França, caminant amb més. Es va refugiar a un campament, a 

veure si ho pronuncio bé, Argelès i es va estar allà uns quants anys. I quan va esclatar la 

II Guerra Mundial (1:01), els francesos els van enviar a lluitar contra els alemanys. 

Finalment, el van dur a un camp de concentració alemany, a Mauthausen. Allí, es veu 

que es dedicava a cosir o a preparar la roba dels presoners de la zona. Això va fer que 

durant tota la guerra no el matessin, ni l’afusellessin. (1:40) Al final quan van acudir els 

aliats, van fer una neteja del campament i segons les notícies que tenim nosaltres i un 

llibre que es va escriure “Lo que Dante no pudo imaginar”, tot sembla indicar que el van 

cremar viu. A més, amb vint-i-vuit anys. És tot el que sabem, tot el que sabem. Van 

tardar anys els meus pares a saber el destí final seu. Va enviar alguna targeta... “Tot 

bé...” Però totes censurades, només deia això. 

 

- No deia el lloc on estava? 

Només a Argelès. A Mauthausen, “Todo bien, ya nos veremos...”. Però poc més. En tinc 

unes quantes, com un record de família i només posava (2:05) “Estoy bien, espero que 

vosotros también”. I res més. És tot el que et puc dir. 

 

- Quants anys tenia quan va esclatar la guerra? 

En tenia disset, era el que es coneixia com a quinta del biberó (2:30) i va morir amb 28. 

 

- Saps si durant la guerra va lluitar al front? 

No, em sembla que no, ben bé no t’ho puc assegurar, però em sembla que no. Va 

quedar-se aquí a Benavarri. 

 

- I aleshores, just al 39, quan va acabar, va marxar? 

Sí, va marxar ràpidament.  

 

- Creus que va marxar al 100% per qüestions polítiques? 

Jo crec que sí, perquè el seu patró, amo o mestre, no sé si has sentit parlar d’ell, es deia 

Pardellans (3:10), quan van entrar els nacionals el van posar de seguida a la presó i ell 

mateix abans que el jutgessin va posar fi a la seva vida. I clar, en veure això ell ja va 

marxar. Només saber això ell ja va marxar, ell amb uns altres. 
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- Això t’anava a preguntar, saps si va marxar amb un grup de Benavarri cap a França? 

Suposo que un grupet, jo no et sabria dir noms ni res... 

 

- I un cop a Mauthausen saps alguna cosa sobre la seva vida allà? 

De fet, sí. Ell amb un de la zona tenien planejat marxar (4:05), fugar-se però li va agafar 

por a última hora. Però finalment es van acovardir i ell, de fet, tampoc estava tant 

malament perquè era sastre, no realitzava treballs forçats. La seva tasca al camp de 

concentració no era molt dura i es va quedar fent de sastre, confiant en que un dia o un 

altre alliberarien el camp. Això és tot el que sabem.  

 

- Quan es va assabentar la família de la seva mort? 

Doncs exactament al cap de cinc o sis anys. Sí, per lo menys. Es van casar els meus 

pares, va néixer la meva germana, jo... i d’ell no sabien res. Al poc de néixer jo ja sabien 

el destí del meu tiet.  

 

- Però jo crec que segurament devia de marxar per idees polítiques pròpies, perquè a 

part d’estar aprenent al costat del Pardellans, suposo que tindria unes conviccions 

totalment republicanes. No va participar, per exemple, a la col·lectivitat de Benavarri? 

No crec, per l’edat no. No et sabria contestar, perquè no ho sabem. Però per l’altra 

banda, amb 16 o 17 anys no crec que tingués les idees molt clares. Devia ser un exaltat, 

devia veure algunes coses que no li semblaven molt justes, penso jo (5:50).  

 

*** 

 

Entrevista Manuel Pac Vivas, 23.03.2013 (marxa l’any 39) 

 

- Quants anys tenia quan va acabar la guerra? 

19. 

 

Benavarri era un cap de partit de cacics, cacis que en dèiem de “barba azul”. Els cacics 

tenien el poble emmanillat. 

Els cacis van fer tantes barbaritats... (9:02). 

Era un poble molt pobre, per culpa dels cacics (14:00).  

 

- I quina va ser la seva actuació durant la guerra civil? 

Jo era un idealista, estava a les joventuts llibertàries, hi militava amb força i dirigia la 

zona i vaig anar a l’exèrcit. Vaig arribar a ser tinent de l’exèrcit. Jo era el capatàs de tots, 

jo era molt dinàmic (8:26) i tenia moltes ganes d’estudiar. Jo vaig ser secretari de la 

CNT (8:41) i com que Catalunya era tot anarcosindicalista, jo tenia molts contactes.  

Jo era el secretari de la CNT del poble (26:35) i em deien, ja veuràs quan arribi Franco i 

quan va arribar Franco, doncs, ens van fotre hòsties i a les presons. Però jo no hi podia 

ser perquè mai vaig matar ningú.  
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Vaig fer una gran biblioteca de 2.000 llibres a Benavarri (9:25 i 20:07). M’apreciaven 

molt, però jo mai vaig matar ningú. Em deien: -No et barregis amb els anarquistes 

(9:38), que els anarquistes sempre feien animalades. 

 

Jo crec que l’anarcosindicalisme va tenir molta potència a Benavarri (11:10). Molta. A 

tot arreu hi havia espurnes d’anarcosindicalistes. Benavarri era el cap de partit amb 

molts advocats. Tots els advocats van anar molt en contra de l’anarquisme (12:15), però 

l’anarquisme va tenir molta potència, la CNT-FAI a Benavarri era hegemònica. 

 

Jo tinc un llibre que es diu “Memòries d’un vell lluitador pagès”. Allí explico com vam 

fer les col·lectivitats, hi va haver molts voluntaris (13:17). Jo vaig fer aquest llibre per 

explicar la veritat (15:10). El vaig fer amb molta il·lusió. Feia mítings (15:30), era un 

revolucionari. El vaig presentar per tots els pobles. 

 

- Què me’n pot dir dels seus pares? 

El meu pare era jornaler, molt pobre. De tants que n’hi havia al poble. Es guanyava la 

vida a jornal, a tres pessetes cada dia. Molt treballador. Treballava nit i dia, i quan 

esclata la guerra ells també perden l’equilibri. Tothom.  

 

- Tornem a la guerra, doncs... 

Els primers dies els republicans van matar un grup de gent: advocats, notaris, jutges... 

gent de carrera. I quan van tornar els nacionals també hi va haver una venjança terrible, 

en van matar més de 30. Tota la gent s’escapava del poble perquè estaven terroritzats.  

 

- I a vostè què li va passar? 

A mi em van condemnar. Jo ho havia matat mai a ningú. Van venir a casa, advocats i 

tots (Pío Rivera, advocat...). Va ser una animalada, un desastre. No hi havia dret. Al 

carrer de casa hi havia en Cortillas, que van matar els republicans. Hi havia el Bergara, 

advocat republicà que també el van matar. Enveges personals. Quan van arribar els 

nacionals, tu em diràs, eren els amos d’Espanya. 

A mi em van condemnar a 30 anys, perquè era de les Joventuts Llibertàries. No vaig 

matar ningú, ho tenia molt sagrat. Ni nacionals ni republicans. Condemnats per idees. 

Després ja no hi vaig voler tornar a viure. 

 

Em van dur a la presó, però als vuit anys em van soltar. Em van enviar a fortificar 

(6:50). Condemnat perquè havia estat a la zona republicana, a 12 anys i un dia, després 

em van deixar a sis. Em vaig espavilar a fer de paleta.  

 

Em van portar a fortificar a les Canàries (9:50). Vaig estar a Gran Canaria, a Riberín, al 

desert...  

 

A Benavarri hi havia uns mestres molt bons. Teníem el “maestro” Martín Larrosa Diluz, 
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que era el que em va ensenyar a mi, que era un gran mestre. I sempre deia que no 

matéssim a ningú, ni dreta ni esquerra. Benavarri havia de ser un poble pagès, honrat i 

treballador.  

 

En soltar-me, vaig anar a treballar a les Illes Canàries (5:40). Ja veus tu de Benavarri a 

Gran Canària (23:00). Allà em vaig guanyar molt bé la vida (5:45). Em van explicar que 

allà es guanyaven molts diners i hi vaig anar. –¿Y cómo usted ha venido de Aragón? Los 

palos, me pegaron mucho y me escapé hasta allí (24:00). 

Jo els explicava com vivíem a Benavarri (25:00), les col·lectivitats tot a base de tractors 

que vam anar a buscar per Espanya perquè no n’hi havia.  

 

Vaig venir a Sabadell (5:18) escapat de la crema i vaig muntar un “tinglado” per fer de 

paleta molt temps. Vaig fer cases i em vaig guanyar la vida bastant bé. Vaig construir les 

cases on vivim també. Aquí sóc. Amb 92 anys. 

 

- Com es va obrir camí per venir a viure a Sabadell? (Algú el va ajudar a venir fins 

aquí?). 

Hi vaig arribar el 1945. Jo hi tenia una germana a Sabadell (10:10). I com Benavarri 

estava fotut, per a mi encara més. Em vaig espavilar aquí, vaig fer de paleta.  

 

- Per què Sabadell i no un altre poble? 

Sabadell era ple d’indústria (16:00) i vaig anar a l’Escola Industrial. Em vaig guanyar la 

vida molt bé.  

 

Tothom parlava de marxar en aquella època. Migrants. Però no era molt fàcil marxar. 

No teníem ni un ral, no coneixíem les matèries. La gent es van anar espavilant (18:35). 

Encarregat d’això, encarregat d’allò. Gent que no havien sigut res a Benavarri, han estat 

molt fora. Com jo mateix. Després vaig portar aquí els pares a Sabadell i aquí vaig fer la 

casa on visc. He lluitat tota la vida (19:15) i encara continuo lluitant, tot i que ja sóc un 

vell acabat, però lluitaré com un desesperat.  

 

Cançó anarquista “Arroja la bomba” (21:07). Cançons molt bé, però mai vaig matar 

ningú.  

 

*** 

 

Entrevista Josefina Gil (José Gil), 29.03.2013 (marxa l’any 39) 

 

- ¿Se acuerda en qué año se fue su padre de Benabarre? 

Mi padre me parece que se fue de Benabarre cuando acabó la guerra de España, entre el 

39 y el 40, por ahí. Y se fue a Francia, pero ya me entiendes (0:56), pasarían la frontera 

por aquí por Bielsa, supongo yo, pasarían andando. De eso no me acuerdo mucho… No 

sé como pasaría, pero yo creo que andando. 
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- ¿Fue con alguien más de Benabarre? 

Sí, no me acuerdo de qué casa eran pero sí. Sólo sé que estaban casados (1:22), me 

parece que uno era el marido de Consuelo…  

 

- ¿Y cómo fue su trabajo en Francia? 

Pues llegaron a Francia (2:07) y ya los cogieron, a él y a todos los extranjeros para los 

campos de los nazis. Como entraban tantos pues resulta que en la entrada, como no los 

tenían controlados, muchos se escapaban y se metían por el monte y entonces en el 

monte, unos por aquí y por allá se escondían. Hasta que llegaron a unas casas de campo, 

como masías. Llamaron a la puerta pero cuando decían que eran españoles del bando 

republicano… bueno, a los franceses en lugar de decirles que eran republicanos, decían 

los rojos. Y mi padre decía: “sí, sí, somos los rojos pero no venimos a hacerles ningún 

daño”. Algunas casas no los querían esconder, hasta que encontró una casa que lo 

escondió, pero debajo, en el sótano (3:0) porque la Gestapo siempre venía por allí a ver 

si encontraban españoles, polacos… de otras nacionalidades… y los llevaban otra vez al 

campo. Entonces era más difícil escapar, porque ya los tenían controlados.   

Si tú has visto reportajes pues salen españoles que los han cogido de después y los han 

vuelto a enviar a los campos, y han sido maltratados.  

Mi padre estuvo en esa casa de campo cuidando la agricultura y los animales (3:42) y 

después un día le dijo al amo de la casa, no me acuerdo del nombre, me parece que era 

Juan: “Yo estoy muy contento, gracias por salvarme, pero yo me tengo que ir a un sitio 

para ganar más, porque aquí ustedes sé que no me pueden pagar mucho”. Y entonces 

miró (4:12) porque en Francia también estaba entonces un primo hermano de mi padre, 

de casa Bonanso. Este primo le dijo que porqué no iba a las minas, que estaban en 

Alsacia-Lorena, frontera con Bélgica y otros países. Se llamaba Nancy (4:50) y 

entonces en las oficinas les preguntaron cuántos años tenían. No sé si mi padre tendría 

30 años, una cosa así. Luego les hicieron una visita general, si tenía un problema de 

corazón… de todo. Al final fue aceptado, pero le dijeron que si le pasaba algo, como era 

una mina, a quién le mandaban el dinero en España y él dijo que como estaba soltero 

que a sus padres. Si sus padres fallecían, a sus hermanos. 

Cuando mi padre empezó a cartearse con mi madre, fue a las oficinas, porque se casaron 

en Francia, y entonces le dijeron pues muy bien, y entonces fue primero con la mujer, 

luego para los padres y los hermanos.  

Cuando llegó a casa, mi madre su puso enferma porque no quería que le pasara nada 

malo. Él le dijo, por si acaso, no quiero que quedes desamparada. Podrás volver a 

España con ese dinero. Cada vez que entraba a la mina, mi madre se ponía nerviosa 

perdida. Las minas son un riesgo…  

 

- ¿Allí tenía amigos que también procedían de España o eran franceses? 

Pues tuvo muchos. Había un italiano (6:49) que aquel hombre podría haber sido su 

padre, le llevaba 30 años. Pero eran muy amigos. Cuando mi padre entró en la mina él 

grito: “España, España, peligro” Entonces, en seguida caían las piedras. Fíjate si lo 
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quería que los domingos lo llevaba a comer, se lo llevaba a casa, lo trataba como a un 

hijo.  

Luego cuando mi padre volvió a España se escribían cartas. 

 

- ¿Cuánto tiempo trabajó en las minas? 

Estuvo 13 años y medio, pero como a mamá no le probaba, tuvieron que volver. Fue a 

Zaragoza, pero ya estuvo muy poco tiempo con ella. Y después ya tuvo que ir a 

Benabarre, (7:30). No quería ir, porque me decía mi padre, y me lo decía siempre, en 

Zaragoza hubieses tenido más porvenir… pero Benabarre, es un pueblo como es 

Graus… Él se hubiese quedado en Zaragoza….   

 

- ¿Alguna vez le dijo exactamente por qué se fue de Benabarre? 

Verás, marchó de Benabarre (9:48) porque Franco era una persona que aunque tú no 

hubieras matado a nadie, ni te hubieras metido en la política, te hacía la vida imposible. 

Porque mi padre de política nada, de matar a nadie tampoco, pero mientras duró la 

guerra de España, cuando vinieron a Benabarre a buscar a la gente por las casas, unos 

porque se habían metido con los nacionales y otros con los republicanos, a muchos se 

los llevaron al camión. Mi padre vio a muchos que los fusilaron allá abajo en la cruz. O 

sea, que tanto de un bando como de otro hicieron eso, y cuando ganaron los otros, los 

nacionales se vengaron y también cogieron a algunos de los rojos. Todos hicieron 

animaladas. 

 

- ¿Pero él estaba relacionado, por ejemplo, con la colectividad o participó en alguna 

actividad cercana a la República? 

No, no, no. Él no (11:10), él iba con los compañeros. Pero no le gustaban las 

manifestaciones. En Francia por ejemplo, en las huelgas, él nunca se metía porque decía 

que siempre salían perjudicados los mismos y no le gustaba. Era un hombre que la 

política no le entusiasmaba porque veía lo que había.  

 

- ¿Se acuerda en qué campo de concentración estuvo a punto de entrar? 

No, el nombre no me acuerdo. Ese tan famoso no era. Yo nombres extranjeros no sé, 

muchos españoles no se me quedan…  

 

- Volvamos a su trabajo en la mina. ¿Entonces después cuando estuvo en la mina qué 

tipo de casa tenía o dónde vivía él? 

Él vivía en una fonda (12:33), era un bar que hacía de fonda, allí comían y arriba había 

las habitaciones. Allí comían y había gente del País Vasco, catalanes, polacos, 

italianos… Y estos vascos pues les gusta mucho beber. ¡Armaban cada una! Una vez 

echaron a los vascos y a los polacos por una pelea. Mi padre nunca se metía en follones, 

pero esos cuando bebían ya no se aclaraban. La dueña los quería mucho. 

 

- ¿Y qué tipo de amigos tenía pues? 

Pues muy buenos amigos. A veces tuvo mejores amigos allí que algunos de Benabarre 
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(13:30).  

 

- ¿Y, cuando estuvo en Francia, lo trataron de forma diferente por el hecho de ser 

inmigrante? 

No, él dijo que lo habían tratado muy bien (13:50). Sin embargo, gente que estaba en los 

campos de Benabarre nunca le dijeron pues toma un cigarro, sin embargo allí había un 

catalán que le daba comida e incluso su dirección por si necesitaba algo, para que le 

fuera a ver a Barcelona.  

 

- ¿Y sus amigos eran franceses o españoles en la mina? 

No, sobretodo eran italianos (14:20). No sé porque, pero eran italianos. No eran de su 

quinta, eran mayores. Por ejemplo, podrían ser sus padres porque muchos tenían 30 

años más. Eran cariñosos, atentos. Lo que no encontró a veces en Benabarre, decía. Él 

era muy claro. 

 

- ¿Él le decía que se había ido de Benabarre como una consecuencia clara de la guerra? 

Sí, sí, eso seguro. Y cuando él quiso volver a España, escribió una carta al embajador de 

España y él le contestó que escribiría a Benabarre. El alcalde que estaba entonces le dijo 

que podría ir cuando quisiera, pero que hablaría con Piniés. Y lo querían muchísimo así 

que le dijeron que fuera cuando quisiera.  

 

- ¿Y cuándo volvió a Benabarre, la gente le hizo el vacío o lo trató de una forma 

diferente? 

Sí, el vacío sí. Por ejemplo, la Carmen de Estada a los primeros días le hacía el vacío, 

no sé si le mataron al padre y no sé qué follones, pero es que mi padre le dijo que los 

nacionales también la habían hecho gordas… así que mi padre ya sabía que no era malo. 

El primo de mi padre, una vez que murió Franco, vino a vernos a Benabarre y fuimos 

con él y otro, pues a los tres nos hacía el vacío total. Nunca nos podía ver, siempre… 

Ahora tampoco entiendo porqué esa tirria… menos mal que ahora habrá cambiado algo, 

aunque ya sabemos que en los pueblos…  

 

*** 

 

Entrevista Vicente Larrégola, 27.03.2013 (marxa l’any 39) 

 

-Vas anar al front amb la República, però un any després vas haver de tornar a marxar 

de Benavarri, oi? 

Quan va acabar la guerra vaig venir cap a Benavarri (0:29) i em van deixar una 

temporada gran, gairebé un any sense cridar-nos. Però a la vegada a totes les nostres 

quintes ens van tornar a cridar i em van destinar a Vigo. Vaig estar allí dos anys, passant 

molta gana. Hi havia un cap que no ens volia i resulta que només menjàvem que peix 

bullit, bullit. I només bullit amb aigua i au. Molt poc, a més poc. José de la Matosa era 

caporal i a cada taula s’asseia un i repartia el menjar més o menys. Hi havia (1:38) que 
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els tocava un tros de peix i altres una mica justos, una mica de brou. Havia de tenir 

compte que al que li toqués brou, a la nit li donessin més peix. Sort d’ell que vaig 

menjar una mica més que els altres. 

 

- Però teníeu permís per tornar alguns dies cap a Benavarri? 

Sí, aleshores aprofitàvem per portar oli cap a Vigo. Hi havia una dona que ens el pagava 

a 30 duros (3:03), i aquí ens costava 30 pessetes. Em deien carrega oli si anava al poble. 

Un dia estàvem al menjador i van dir: si algú vol anar de permís, pot anar un mes, però 

s’haurà de pagar el viatge (3:41). Oh, la virgen, de Vigo aquí... no teníem diners... Jo si 

podia, gairebé sempre marxava a la taula de José i li vaig dir, “José no us han dit això?” 

i jo vaig dir doncs ara resulta que a nosaltres ens han dit d’anar de permís un mes, però 

ens hem de pagar el viatge, sense passaport. Ell em diu “nada, ves-hi...” i ell va tantejar 

amb l’oficina amb els oficials, d’un talonari dels passaports, no sé com ho va fer, si va 

treure l’últim o el primer... el va omplir ell i va posar: “el coronel jefe...” i era la seva 

firma. Si ens pillen ens porten a Maó (5:00) i no ens troben mai més. Va firmar i al 

viatge, passava el revisor, feia el crac i marxin... Em va dir, sobretot porta oli! Vaig dur 

llaunes amb deu litres en un sac i cap a Vigo.  

Aleshores li dèiem a la dona, “quants berenars ens dones per un litre?” i ens posàvem 

d’acord i ella posava la sardineta, sardina fregida i com José duia pa de la casa, trèiem 

un litre i ho menjàvem (6:00). Anàvem a berenar casi cada dia, La Portuguesa que li 

deien.  

 

- Però, tornant al principi, com us van venir a buscar, com us van dir que havíeu de 

tornar a l’exèrcit (en aquest cas, a l’exèrcit nacional)? 

Oh, doncs a la caixa de reclutes de Barbastro, després a Osca i marxin cap a Vigo 

(7:00). 

 

- I a Vigo, on vivíeu? 

A un quarter, bé era una fàbrica (7:27) de conserves, gran, amb moltes naus. Al mig hi 

havia un pati gran, amb rentadors de les pells per curtir-les. Allò ens servia a nosaltres 

per rentar-nos i rentar la roba. Allí hi vaig estar un parell d’anys, quarter de La 

Molinera. 

Després ja hi vaig tornar a veure-ho i havien fet un hotel gegant, allò no existia on 

havíem estat nosaltres. 

 

- I després on et van traslladar? 

D’allí resulta que un dia anuncien que hi ha un trasllat (8:24) que anàvem a l’Àfrica, 

com que no sé... però arriba el trasllat i no era veritat, ens van dur a Lleó. Allà a Vigo he 

arribat a dur una espardenya i una sabata, de soldat, fatal... (8:50). A l’arribar a Lleó, el 

coronel que es deia José Carrasco Calderón, aquell home se’ns mira al pati i crida al 

brigada, que era el que es cuidava del magatzem de roba i sabates i ens va passar en fila 

i el mateix cap deia (9:35): “a aquest pantalons, camisa, sabates...”. Vinga, mirava i a 

l’altre... Així ens va passar a tots. Això va ser un gran canvi. 
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El menjar era molt millor. Hi havia molta carn i patates, allà només menjàvem peix 

bullit i en 15 o 20 dies vaig guanyar... va canviar l’assumpte. 

 

- A Lleó on vivies? 

Al quarter del Cid (10:00). Estava prop de la catedral. Anàvem on ara hi ha un parador 

nacional, San Marcos es deia. A la vegada (11:00), ens tocava anar-hi i teníem que dur-

nos la colxoneta i el fusell a dormir. Allò era una presó que en acabar la guerra els 

mataven a tots. El que entrava allí no en sortia. Per la nit venia la guàrdia civil a buscar-

ne 5 o 10. “Fulano de tal, presente, fulano de tal...”. Si no responia (11:36), aleshores si 

no contestaven agafaven uns quants per fer el còmput a l’atzar. Baixaven a un barranc 

proper i els mataven sense pietat. 

Ara hi vaig tornar i era un parador nacional. Allí hi vaig estar dos anys més. En total, 

quatre o cinc anys.  

 

- I et van tornar a traslladar? 

A la vegada el comandant ens diu a un de la Lueza, un d’Ato i jo que anéssim. Aquell 

comandant no volia dur cotxe, tenia dos cavalls i una rulot i anàvem a passeig amb els 

cavalls. Estàvem molt bé perquè dormíem els tres sols a l’estable amb els cavalls 

(13:00), separats per paques i gra. I anàvem a buscar el menjar amb una caldereta, i 

sempre n’hi havia per a cinc, no per a tres. Massa menjar allà.  

 

Allí és on vaig veure en carn viva a Franco. A l’avinguda Padre Isla, era un carrer nou i 

a cada metre hi havia un soldat, i passava ell amb el cotxe i als dos costats els regiments 

per a que no li passés res. 

 

Una vegada es va calar foc a la catedral de Lleó (14:40), i jo hi he estat a dins. El nostre 

regiment estàvem al mateix carrer, i en una plaça al costat estava la catedral. Ens van 

cridar als soldats i els vam apagar. Vam pujar cap a dalt, es va calar foc a dalt al cap, i hi 

vam anar nosaltres. 

 

- Però aleshores on vas anar? 

Doncs, després que ens cridés als tres per cuidar els cavalls (15:40) i el seu cotxe. 

Resulta que ens ve un trasllat a Arenys de Mar, des d’allí. Ens diu que allí estàvem molt 

bé, però el coronel ens va advertir que marxéssim, que estaríem a prop de casa i amb un 

permís de 2 dies podríem anar a veure la família. Ens va dir que miraria de posar-nos en 

un lloc bo. Al final vam marxar, perquè els tres érem d’aquesta província, i ens va 

destinar a la cuina. Com aleshores hi havia gana... (16:30). 

 

- I a Arenys de Mar què vas fer? 

Podíem menjar (16:50) tot el que volíem, i estàvem bé. Molt bé. Però allà vaig estar 

molt poc temps. Ja em vaig llicenciar aviat. 

 

- On? 
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Ens van baixar fins a Reus, i allà em vaig llicenciar (17:15). Estàvem en un parc de 

l’aviació, eren unes naus grans, però dormíem de mala manera, a terra, amb cartrons, i 

resulta que allí se’m va acabar la guerra. El dia de Sant Joan.  

 

- Explica’m que abans de tot això també vas estar al camp de concentració de Sonejas... 

Just en acabar la guerra. 

Resulta que se’m va acabar la guerra a Cartagena (28:02) i anàvem quatre. Diu què 

farem? Nosaltres joves, i la il·lusió era arribar a casa. Des d’allà baix cap aquí, vam anar 

caminant i amagant-nos. Vam arribar a València a peu, tres o quatre dies de camí, o cinc. 

Per les hortes, que hi havia potser remolatxes i coses ens ho menjàvem, enciam també, 

per Múrcia i València, que hi havia molta horta. Això dos o tres dies. 

A València (29:08) anaven els de recuperació dels nacionals per allí, els veiem que 

sortien per la punta del carrer i girem i allí més endavant, hi havia una dona que, com 

nosaltres casi parlem el valencià ens va fer passar dins d’un magatzem que hi havia 

garrofes, perquè tenien un cavall. Garrofes i arròs bullit ens feia aquella dona. Tenia un 

fill aquella dona, “qui sap on el tindré”, deia. Allí menjàvem garrofes i allí vam estar 

tres o quatre dies, però ja a la vegada els nacionals van parar el trànsit de tot arreu. No 

circulava ni un cotxe, ni reclutes de cap classe. Aleshores ho vam veure tan impossible 

per creuar, que vam sortir i aviat ens van dur a la plaça de toros de València. Estàvem 

30.000 (30:32) a la plaça, fixa’t tu, la barbaritat de gent, vam començar de fer de cos al 

cap, i anàvem baixant amb una por tremenda cap al camp de treballs forçats. Al cap 

d’un temps, el comitè em va enviar els papers de Benavarri (ja no era el comitè, va ser 

el Noi [l’alcalde de Benavarri]), amb uns informes. Penso que vaig estar 21 dies al 

camp, i quan em van enviar els papers, amb gent de la província de Terol i catalans vam 

sortir. Ens van donar subministrament en cru, unes llaunes de carn, que deien que era de 

búfal, potser era de somera... però era igual. Cada dos ens van donar la ració i vam 

muntar al tren, jo vaig desmuntar a Selgua. D’allà a Barbastro vaig anar amb la burreta, 

un tren de via estreta, que ara em penso que ja l’han tret. I de Barbastro aquí, vaig pujar 

a peu pel camí de la Carrodilla fins arribar a casa. 

Vaig sortir de Sonejas amb papers, clar. Al sortir de Barbastro (0:06part2), la gent em 

duia moltíssim menjar. Després vaig trobar un capellà, que aquell senyor anava per allà. 

Es veu que volia saber qui era jo. Li vaig ensenyar el passaport. Li vaig dir: “No dubti 

de mi, que vinc del camp de concentració, amb permís per tornar a Benavarri”. Al final 

es va conformar. Molt bé, molt bé. A la vegada, va treure tres duros i me’ls va donar. 

Allà al mesón del Chopo vaig anar i li vaig dir a aquella dona, duc tres duros que m’ha 

donat un mossèn i aquella dona em va donar moltíssim menjar i vaig tornar en sí, però 

no em va voler cobrar (0:59), que quan ens vam presentar abans de la guerra ja hi havia 

passat alguna vegada i el coneixia més o menys. Era el camí antic d’anar a Benavarri 

abans de que hi hagués les carreteres, la línia de Barbastro era aquell camí. 

 

- ¿Aleshores quant temps et vas quedar a Benavarri? 

Des que es va acabar la guerra em vaig quedar a casa ajudant a casa, al meu pare i al 

meu germà Máximo, que treballàvem la terra d’Estada. Total que em vaig casar als 33, 
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fixa’t, a la vegada. I conte contat... [riu]. 

Ai, pobra, quina història, tremenda... Encara moltes coses que ja no me’n recordo, no 

me’n recordo. 

 

*** 

 

Entrevista Mercedes Badia (dona de Francisco Mañanet), 26.03.2013 (marxa l’any 

39) 

 

- Quan va marxar el seu home cap a Melilla? 

Després de la guerra ja, que va acabar al 39. Els van llicenciar (0:22) i els van tornar a 

enviar allà. 

 

- I el seu germà? 

Doncs el meu germà era de la quinta del 36, i el van cridar per anar a la guerra, va 

marxar i fins que no es va acabar la guerra ell no va tornar a casa. Quan els van 

llicenciar, ell estava a Múrcia, perquè ell tenia una cal·ligrafia molt maca, i li van dir 

que si es volia quedar, es podia quedar però que aleshores encara no podia anar a casa 

perquè encara s’havia de quedar un mes. Després ja li van donar les vacances. 

 

Me’n recordo que estàvem collint olives i ja el van tornar a trucar que havia de tornar a 

marxar (1:10) cap a l’Àfrica, i allí van estar en alguns llocs que no recordo com es deien 

però allí van estar bastant temps i ho van passar bastant malament. Van dir que un 

d’Areny havia mort de gana, fins i tot. Sempre demanaven menjar i al final un va morir 

de gana. Quan van tornar d’allà ja els van llicenciar i ja es van quedar finalment a 

Benavarri. Ara, allà van estar a punt de dur-los a Casablanca (1:50) que allà també feien 

alguna cosa de “follón” i després finalment no hi van anar i els van enviar ja cap aquí. 

 

L’únic que jo et puc contar és durant la guerra. El meu germà va marxar cap a Madrid, 

va estar al front de Brunete, d’allà el van dur al front de l’Ebre, allí el van ferir. Anava 

amb l’Antonio del Juano i allí el van dur a Castelló i se’l va tornar a trobar. De Castelló 

a Barcelona, i també se’l va trobar. Aleshores li van donar permís, però com ja van 

entrar els nacionals, el van reubicar al Pirineu i aleshores, ja sense el permís, el van dur 

amb els nacionals allà dalt a un camp de concentració. I allà va tornar a trobar a 

l’Antonio del Juano. Fixa’t quines coincidències. Després els van enviar a Pamplona, i 

allí es van tornar a trobar. Ja ho hem dit un munt de vegades, eh? Doncs l’Antonio allà 

estava a la cuina i després a Extremadura, Múrcia, fins a llicenciar-se.  

 

Després van tardar uns mesos, no sé quants mesos (3:43) i els van tornar a trucar per 

anar a l’Àfrica. Van agafar-ho tot i cap a l’Àfrica. Allà hi van estar uns mesos. Paco 

estava d’assistent de Joaquín de Generosa, que era tinent, però aleshores estava de 

sergent.  
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Ara, el meu germà ho va passar de tot, perquè cap aquí, cap allà... Et donava moltes 

explicacions del que els deien, de les mores, dels moros... que eren molt traïdors. Eren 

més lleials els negres que els moros. Els moros eren molt traïdors, havien de parar molt 

compte perquè sempre et traïen.  

 

- Quant anys tenia quan el van tornar a enviar fora? 

Doncs jo en tenia 18, ell en tindria... 24 anys o 25 anys. 

 

- Alguna vegada ell li va explicar per exemple, la seva casa allà, on dormien, com els 

tractaven? 

Tractar-los... bfff, menjar... (5:50) una vegada ens va dir ell mateix que els havien donat 

conserva de sardina, però que estava amanit amb petroli i clar, molts la tiraven. Els caps 

eren molt rigorosos. Ara no hi ha exèrcit així manat, perquè ara et paguen, veritat? Però 

a la vegada molts van tirar el menjar, i ells els deien: no tiréis la comida, no! Al final la 

van tirar tots, perquè tenia gust a petroli i no se la podien menjar. Allí van passar, el que 

van passar, clar que van passar molta gana. Tot ho van passar perquè a la guerra, estant 

ferit i aquestes coses i després tornar a anar-hi... ja et dic, perquè va estar des que va 

començar, fins que va acabar. I, a sobre, per a postres, el van tornar a enviar.  

 

- Creu que va marxar molta gent del poble de cop? La guerra, suposo, que va ser la 

causa principal? 

Doncs sí, mira l’altre germà meu va marxar a Barcelona i encara hi és. Es diu José. 

Primer es va col·locar de matalasser, fixa’t, després també en feia a Benavarri quan 

venia de visita, i després va tornar a treballar a Correus i també Guàrdia Urbà. Ell també 

va estar a la guerra, però ni va estar ferit ni el van enviar quan va acabar. El més lluny 

que va anar va ser a Vigo, que allà feia de guarda a un d’aquí que es deia Reñí. Aquest 

va ser el germà petit.  

 

La gent de Benavarri marxava en massa, jo crec (8:50). Anaven deixant les seves 

pertinences pel camí perquè no les podien portar d’un lloc a l’altre. Per exemple, a La 

Matosa ja deixaven moltes coses. Perquè allà ja els hi pesava, imagina’t quan arriben a 

la frontera, que allà ja hi havia de tot, perquè clar ja no podien passar-ho més.  

 

- Però, tornant al seu home i el seu germà, com es comunicaven? 

Doncs no en vam saber res durant tot el temps que van ser fora (9:50), només ho sabíem 

pel que ens deia la Creu Roja, perquè com es va quedar ferit a Barcelona i els que 

estaven allí pensaven que ja es moriria perquè ell deia que abans de tornar a la guerra es 

moriria. Ell mai va tornar a casa, del dia que va marxar al dia que el van llicenciar, mai. 

I per la Creu Roja vam saber que vivia, però d’ell no en vam saber res i avui mateix hi 

pensava en una anècdota: estàvem a La Matosa [el mas on ells treballaven les terres] i 

va arribar una carta, vaig començar a plorar d’una manera, (10:40) perquè ja feia tant 

temps que no havia vist la seva lletra, tres anys... perquè va marxar de seguit, que era 

del 36. 
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- I després? 

Doncs així va passar la guerra, i després doncs tornar-hi... perquè gràcies a Déu no ens 

va passar res i ja està. A nosaltres no ens va passar res, dins del que ens hagués pogut 

passar, perquè van estar els dos a la guerra, van tornar i després van seguir la vida.  

 

- I aleshores, quan el seu home va tornar de Melilla ja es va quedar a viure sempre a 

Benavarri, no va anar a treballar a Barcelona o a algun altre lloc? 

No, no. Sempre a Benavarri. Feia de correu, 11 anys va estar i anava a Luzás cada dia 

amb bicicleta, eh? 

 

*** 

 

Entrevista Pilar Adillón, 28.03.2013 (marxa sobre l’any 40) 

- Recorda exactament de l’any que va marxar de Benavarri? 

Ai, fill meu, no, no.  

 

- I quants anys tenia vostè? 

Era molt joveneta, no tenia cap coneixement (0:20), perquè vaig anar a servir. Després 

ja vaig anar a una altra casa, perquè no em podia quedar més amb la meva germana. I 

després es va casar ella. En la segona casa hi havia dos nens i jo era més nena que ells. 

L’ama em deia, Pilar “ves a acostar a los niños” i no venia, no venia, i em trobava a mi 

dormint. Allí, en lloc dels nens.  

 

- Aleshores, decideix anar a Barcelona perquè ja hi tenia algun conegut que treballava 

allà? 

Hi era la meva germana (0:57), vaig anar amb ella. Tenia a la meva germana, cap 

conegut més no. A Barcelona no coneixia ningú, només que a la meva germana i a Tío 

Joaquín de Salvador, no coneixia a ningú més. 

 

- I ells la van engrescar d’alguna manera o li van dir, mira que a Barcelona trobaràs 

treball? 

No, no, no. Rosario [la seva germana] va dir, fes el que vulguis. Si vols venir, vine, de 

moment estaràs amb mi fins que trobis la teva feina. I jo encantada, vaig marxar amb 

elles. 

 

- I la seva germana ja tenia feina a Barcelona? 

Sí, la casa estava al carrer Bailén, aquella casa tenia un matrimoni amb un xicot ja 

grandet. Allí li feia putades Rosario al gran, a aquell xicot, perquè ell no ens entenia 

moltes coses que parlàvem a Benavarri, però després ja vaig marxar a guanyar-me la 

vida jo sola.  
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- I com era la casa dels metges on servia la seva germana? 

Era una casa (2:44) maca, molt maca. Al carrer Bailén hi ha cases molt maques, amb 

porteria, portera, una gran portalada gran i un pis maco. Hi havia dos pisos, un per al 

doctor per visitar i el que vivia. Molt maco, maco. Maco en aquells temps, ara seria 

antic, però també seria maco. 

 

- Quina diferència va trobar entre viure a Benavarri i anar a Barcelona? 

Uff, jo volia tornar a marxar a Benavarri (3:30). Jo li vaig dir a Rosario, això no no. I 

ella em va dir, “mira Pilarín, hem deixat a mamà, a papà i a José [l’altre germà] allà 

sols. Has volgut venir i jo t’he portat. Ara que et guanyis pel viatge marxaràs, si no, no 

marxaràs. I quan em vaig guanyar pel viatge ja no tenia ganes de marxar. Així, així. 

 

- Com era la seva vida d’oci a Barcelona? 

Doncs els diumenges sempre sortia amb ells, amb la meva germana i l’Antonio que era 

el seu home. 

 

- Aleshores, després d’estar amb la seva germana a la casa dels metges vostè m’ha dit 

que va anar a treballar en una tintoreria, no és així? 

Després (4:14), bé abans d’anar a la tintoreria vaig anar a servir a una casa que hi havia 

dos nens. Era més nena jo que ells. 

 

I després (4:22), doncs es va casar la Rosario, aleshores vaig anar a viure amb ella i vaig 

començar a treballar a la tintoreria. L’ama era una senyora gran, que ja no pot viure de 

cap manera, era gran... I jo estava, érem dos planxadores, era una tintoreria petita, però 

tenia molt èxit perquè estava quasi tocant a l’hotel Gran Via. Jo la roba de Carmen 

Blanco i Pepe Morell la vaig rentar moltes vegades, els has sentit nombrar aquests dos 

artistes? (4:59) Doncs els hi planxat moltes vegades i li dèiem a la nostra cap, “ens 

deixes rentar-la? Que així anàvem a veure l’ambient”.  

  

- I vostè recorda perquè decideix realment marxar, perquè si els seus pares no la van 

obligar a marxar... 

Vaig ser jo... sí. José [el seu germà] es va quedar amb bastant dolor perquè es quedava 

sol amb els dos pares, grans ja. (5:50) Jo no ho veia això, jo volia marxar a Barcelona 

amb la Rosario. 

 

- Per què tenia ganes de veure la vida a la ciutat? 

Sí, clar, clar... Coses de gent jove.  

 

- I el tiet que em diu que ja vivia a Barcelona els va ajudar a trobar aquestes famílies on 

anar a servir? 

No, no, no. Al contrari, Rosario quan estava casada ja els va ajudar. Perquè ells van ser 

un matrimoni que no van tenir fills. Nosaltres no vam necessitar que ens ajudéssim. 

Teníem que treballar (6:50), si volíem continuar vivint i per viure, teníem que menjar.  
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- Però aleshores se’n recorda com van trobar aquesta família de metges per anar-hi a 

servir? 

Això no ho sé molt bé. Però (7:00), saps on ho diuen molt? A les botigues et diuen, els 

preguntes, “no tindríeu pas una casa per a servir, que sigui seriosa i bona?”. Així les 

trobàvem les cases de servir. M’entens? 

 

- D’acord. I quan treballava a la tintoreria, on vivia? 

Jo sempre amb la meva germana.  

 

- I on? 

Aleshores (7:38) a la Barceloneta, al paseo Nacional 38-39. Rosario es va casar allà. El 

pis el trobaria l’Antonio, que treballava en un magatzem de bacallans. El meu cunyat, 

ell buscaria la casa segurament. Estava a la Barcelona, que aquest barri estava casi a la 

meitat tirat per la guerra i aquell pis era nou, però era molt petit. Allà hi cabíem tots, 

estaven ells, venia Joaquín també, jo... Tots hi cabíem allí, en aquella casa. (1:45, segon) 

Era el pis 38 i 39, fixa’t recordo que tenien uns balconets petits i allà estava la meva 

germana.  

 

- Vostè es penedeix d’haver marxat?  

M’he penedit alguna vegada, sí, perquè es va quedar José sol amb el pare i la mare. Va 

tenir feina, pobre, però alguna m’he penedit, l’altra vegada dic, perquè? Si jo vaig estar 

la mar de bé... 

 

- Vostè quan va dir a Benavarri que marxava a Barcelona sabia realment que arribaria 

allí i li tocaria servir, i tot això? 

Ah sí, sí. Que arribaria allí i hauria de servir amb Rosario, sí. Però als vuit dies ja em 

volia tornar jo. Ella em deia, “que te’n vols tornar, espera’t, que jo no et donaré ni cinc, 

quan tinguis diners pel viatge, aleshores marxaràs!” (3:07). Però quan vaig guanyar pel 

viatge ja m’agradava Barcelona. 

 

- I, parlant de viatges, com va ser el primer viatge des de Benavarri fins arribar a 

Barcelona? 

Fixa’t, vam anar per Binèfar. Allà havíem de fer transbord, i ens vam quedar a dormir a 

casa de Pilar del forn (3:39). De Benavarri a Binèfar (4:44) amb el cotxe de línia, però 

havíem de fer nit i la vam fer a la casa d’aquests que tenien el forn, que era un 

matrimoni. Allí sempre anaves a parar, i al dia següent agafes el cotxe per anar a 

Barcelona. 

 

Ara no sé perquè la gent no aprecia tant el que té.  

 

- I, quant temps va ser allò? 2 dies? 

Sí, sí, potser no dos dies sencers, però sí (5:10). Perquè sorties de Benavarri amb el 



Origen(s). Postguerra i emigració a Benavarri                                                            

P
à

g
in

a
9

0
 

cotxe de línia que quasi era de nit, a l’hivern, i havies de fer nit a Binèfar, i després cap 

a Barcelona, amb l’Alsina Graells.  

 

- Era molt car el transport? Se’n recorda si va haver de treballar molt per reunir els 

diners suficients? 

Oh, sí sí (5:37). Seria car, perquè deia jo, per a dies vaig a Benavarri, si m’he de 

guanyar pel viatge.  

 

- Quina feina feia a Benavarri abans de marxar a Barcelona? 

A Benavarri estàvem a casa (6:03), tots a casa i tots menjàvem de casa. A casa de 

Nicolau teníem un parell de machos molt bons. Tenim una terra, no molta, però molt 

ben treballada. I d’això ens fèiem. 

Jo anava a cosir, a casa Vicenta Garona, bueno Joaquineta, que era modista. Ma mare 

em deia que anés a cosir amb ella i allí anàvem per les tardes, ara sé cosir una mica. 

 

- Quan va arribar a Barcelona, què era el que trobava a faltar més de Benavarri? 

Tot. Més als pares, més que tot els pares (7:00). 

 

- Se’n recorda si per fer el primer viatge cap a Barcelona amb la seva germana va haver 

d’invertir molt econòmicament, és a dir si va haver de treballar bastant per aconseguir 

tots els diners necessaris? 

Ah no. Ma germana em va pagar el viatge. Diu, “jo el viatge te’l pagaré, ja que deixes a 

papà i a mamà”. Però jo sabia que els deixava en bones mans, amb el José, el meu 

germà. Ell no els va deixar mai. I va tenir proposicions molt bones per anar a Barcelona 

i a llocs. Perquè venien caçadors i anaven a buscar gent del poble per a que els 

acompanyessin. Un caçador se l’hagués endut per col·locar-lo, ben col·locat, però va dir 

no. Jo m’he quedat a casa a cuidar els meus pares i a casa em quedo. 

 

- I quan va arribar a Barcelona la gent de Barcelona com la tractaven? 

Calla, que la gent se’m mirava... jo crec de lo cateta que era, com anava vestida (8:50). 

M’entens? I jo pensava, idiotes, carallots, què cony miren? Jo fixa’t, com podia anar 

vestida, amb algun vestidet, una bateta... poca cosa. 

 

- I alguna vegada la van tractar diferent pel fet de ser de fora? 

No, no. A més als aragonesos a Barcelona ens han tractat sempre molt bé (9:00). Aquí 

em diuen catalana.  

 

- I amb la família que es va quedar a Benavarri, com es relacionaven?  

Doncs veníem tots els estius (9:40). Sí, sí... tots els estius i estàvem un mes que tenia el 

meu cunyat de permís, que li agradava molt.  

 

- Les amistats que va fer a Barcelona era amb gent de fora o de Barcelona? 



Origen(s). Postguerra i emigració a Benavarri                                                            

P
à

g
in

a
9

1
 

N’hi havia de Benavarri i n’hi havia que no (10:50). Quan ma mare es va posar malalta i 

vaig quedar-me a Benavarri altre cop, em cartejava amb ells com ara faig amb Maruja. 

 

- I ja per acabar, recorda que els seus pares o vostè pensaven que havia marxat a 

Barcelona degut a les conseqüències de la guerra?  

Sí, molta gent va marxar cap a Catalunya (11:50). A la vegada molts, sí. La guerra va 

deixar el poble una mica... va tirar dues cases i hi va haver dos bombardejos.  

 

- Vostè se’n recorda de la Carolina de casa Borra, perquè molta gent m’ha dit que 

aquesta senyora va ajudar molta gent a trobar feina a Barcelona? 

Jo no hi he tractat massa. Però sí que va ajudar molta gent. Sí sí. Potser a Pura li va 

buscar també una porteria, sí. Coneixia molta gent, feia anys que hi era, i coneixia a 

gent que tenia quartos.  

 

*** 

 

Entrevista Marín Samper (fill de Carrodilla Solano), 25.03.2013 (marxa l’any 43) 

 

- En quin any va marxar la seva mare? 

Bé, la meva mare ja va marxar un cop abans de la guerra. Va conèixer el meu pare a 

Balsareny i Camarasa. Ella va marxar primer a l’any al 37-38. Aleshores, van tornar a 

venir a Benavarri, es van casar i vaig néixer jo. El 4 de febrer de 1940. Automàticament 

al 1943, com aquí no hi havia feines i les feines que hi havia si no tenies terres eren del 

“salario del hambre” (0:52) vam anar a Barcelona. 

 

- Quina va ser la seva primera casa a Barcelona? 

Vam estar rellogats amb una tia, la dona del germà del meu pare (1:00), que es va morir 

i va quedar vídua amb un fill. Aleshores els meus pares i jo vam anar per ajudar-li a 

pagar el pis a ella i així vivíem les dues famílies. I vam anar a parar al passeig de 

l’exposició, que això és anecdòtic. El carrer estava fet, però de cases n’hi havia molt 

poques. L’adreça seva era: “final calles raras, casa nueva”. Allà vam estar fins anar a 

viure al passatge Matas, al costat del teatre Grec i vaig marxar d’allà quan em vaig casar 

a l’any 1965 (1:41). 

 

-  Aquí a Benavarri no hi havia feina? 

En aquell època només hi havia feina pels que tenien terres, pels que no, no. La prova és 

que va marxar quasi tothom i les dones encara heu marxat molt més després encara 

perquè els homes es quedaven amb les terres, però vosaltres havíeu d’intentar trobar 

alguna cosa. 

 

- Quina feina va fer la seva mare a Barcelona? 

Ella a casa. Les tasques de la llar. 

 



Origen(s). Postguerra i emigració a Benavarri                                                            

P
à

g
in

a
9

2
 

- I el seu pare? 

Ell treballava en una empresa que era “La Carmela” (2:20), agua de colonia para las 

canas, que sortia anunciat. Era una empresa gallega establerta al carrer Casp, crec que 

davant dels Escolapis. 

 

- Quin va ser l’itinerari que van seguir per anar cap a Barcelona? 

El meu pare va marxar primer dos anys abans (2:40). Un any i pico o dos anys. Va anar 

a buscar feina i quan el van fer fix, automàticament va cridar la meva mare per a que hi 

anéssim tots dos.  

 

- Com va ser el viatge des que van marxar de Benavarri fins arribar a Barcelona? 

Ens va venir a buscar, vam anar i encara recordo que vam arribar a Barcelona amb tren 

(2:58), però el que recordo més és que vam entrar de nit i em va quedar gravat amb tres 

anys i mig molt allò, en començar el tren amb el croc-croc-croc i també que vaig veure 

tot tipus de llums i llums i llums. I és que encara estàvem a Terrassa o Sabadell (3:12) i 

encara ens faltava per arribar una hora fins a Barcelona. 

Després vam entrar a aquella casa i vam dormir a la planta baixa (3:24). Aleshores era 

nova i no hi havia més habitacions. Simplement era l’entrada i quatre pisos. La porta 

d’entrada era de ferro i l’habitació que ens va tocar veure jo la recordo molt bé. Només 

tenia tres anys i mig però recordo que, en comparació amb Benavarri (3:54), i recordo 

com entrava la gent per la nit i va ser una nit totalment diferent a les de Benavarri.  

 

- Entenc que els van ajudar aquests familiars.  

Ens vam ajudar mútuament. Ella es va quedar vídua i sense feina. Tenia que pagar el pis 

i amb el fill que tenia sis anys, el meu cosí germà. El meu pare va ajudar a pagar el 

lloguer i hi vivíem tots (4:27). A més, després ella ja va trobar feina a la casa Bacardí, 

del ron Bacardí. En teoria érem quatre, ai no cinc, perquè érem el meu pare, la meva 

mare, jo, el meu cosí i la seva mare (4:42). Va ser just l’època d’acabar la guerra on els 

lloguers eren molt cars, i a més la casa era nova perquè el meu tiet estava ben situat. 

 

- Els teus pares t’han explicat mai com van prendre aquesta decisió? 

Doncs no gaire. Però el si el teu home marxa a buscar feina i en troba, en pic et diu que 

baixeu, doncs vinga va cap a baix. Jo no recordo més. 

 

- Quines conseqüències va tenir per a la vida privada i familiar? 

Doncs aquí a Benavarri es va quedar la meva àvia, que era vídua (3:56). La germana i el 

germà de la meva mare, un estava a Barcelona ja i l’altre a Madrid. 

 

- Com mantenien el contacte amb ells? 

Per carta. I després del contacte hi havia una altra cosa que en aquella època era molt 

normal (5:59). Aquí la supervivència era molt més fàcil que a Barcelona. A Barcelona o 

tenies feina o la supervivència era nul·la. Aquí la meva àvia quan arribava el Nadal ens 

enviava una cistelleta amb tot el que podia: els orejones, les figues, les ametlles, les 
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nous... I enviava tota una cistelleta que la rebíem amb molta il·lusió. 

Aleshores el meu pare també enviava, quan vam començar a anar una mica més bé, al 

cap de dos o tres anys, una petita quantitat a la meva àvia (6:40). I jo quan tenia sis o set 

anys, recordo que quan veníem als estius al poble recordo que ja ajudava a portar una 

carretilla que pesava més que jo per plegar trossos de totxanes per arreglar-li la teulada i 

les goteres que havia pogut tenir durant l’hivern. 

 

- Quins canvis va experimentar el seu pare de la feina que feia a Benavarri i la que va 

fer a Barcelona? 

Doncs aquí feia de jornaler (7:00), però ell era encofrador i electricista. Ell havia fet 

d’encofrador al pantà de Camarasa i directament ell va entrar a “La Carmela” perquè 

necessitaven un electricista i ell va fer algunes instal·lacions i aleshores se’l van quedar 

allà. Allà va estar 40 i pico d’anys fins que es va jubilar. 

 

- Alguna vegada ells li van dir que trobaven a faltar alguna cosa en concret de 

Benavarri? 

Home, no. Perquè en aquells moments era molt difícil trobar a faltar alguna cosa. El que 

es trobava a faltar (7:45) era estar en una ciutat. Allà (i d’això també m’he adonat ara 

aquí) ets un número i aquí ets una persona. El tracte és molt diferent. 

 

- Van haver d’invertir molt econòmicament per fer aquest canvi? 

No, no. Perquè jo vaig anar als Salesians, al carrer Rocafort i ràpidament també a 

l’Escola Industrial per estudiar joieria (8:30). Tinc el títol de mestre joier. Llavors ja 

vaig començar a treballar al carrer Princesa i vaig estar treballant des dels 14 anys fins 

als 22 que vaig fer la mili. Quan vaig venir del servei, vaig continuar treballant un o dos 

mesos més amb el cap que havia tingut abans de marxar. Només havia treballat a dos 

llocs, al carrer Princesa número 12, tocant a la Via Laietana i després vaig passar al 

carrer Joaquim Costa, que hi havia un tal Bornall, que era rellotger. Amb un vaig estar 

dos anys, amb el primer, un tal Sesé que era aragonès i vaig passar després a aquest, que 

era català.  

 

Però vaig veure que és clar, jo tenia novia i em volia casar (9:21). El seu pare, per 

casualitat, també era rellotger i estaven establerts i aleshores jo vaig pensar, jo no puc 

casar guanyant 700 pessetes, que era el que guanyava d’oficial de primera. Aleshores 

em vaig quedar treballant a casa i a l’estar treballant a casa, ja guanyava més cèntims, 

que em va costar una baralla amb el meu pare (9:45), perquè ell estava acostumat a que 

perdre una feina fixa era molt dolent. Em deia i després si no trobes feina què passa? I 

jo li deia: si de rellotgers en fan falta a tot arreu, a tots els magatzems de rellotgeria hi 

havia cartells que posava: “necesitamos medio oficial, necesitamos oficial, necesitamos 

relojero...”. Jo sabia que podria treballar a casa i guanyar-me la vida i vaig estar 

treballant dos o tres mesos, perquè després em van sortir dos establiments (10:13): un 

lloc petit que hi havia al carrer Trafalgar el podia agafar, el que et demanaven de lloguer 

en aquella època no era barat, però tampoc era car i em vaig establir, aleshores, al carrer 
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Trafalgar.  

 

- I recorden ser menystinguts a Barcelona per ser migrants? 

A Barcelona, els que hem parlat català hem tingut un problema de molts fanàtics 

catalanistes. El problema era molt senzill: a un que parlava castellà, ningú li deia res 

dolent (10:54), però a un que parla català... Perquè al primer lloc que vaig treballar eren 

aragonesos, però al segon ja eren catalans i em van dir: tu quan tinguis un client, vull 

que atenguis. Jo no havia atès mai a la gent i no m’agradava. Els hi vaig dir que jo 

preferia estar al darrere i que no parlava el català, que parlava el benavarrense. Em van 

dir: és igual, l’aprendràs ràpid i t’entendran igual. Doncs estupendo, vaig començar a 

parlar i a atendre en català. Els clients meus (11:30) tothom pensava que era català jo. 

Hi havia una cosa que em va molestar, va ser una frase: és que aquests migrants de 

merda, que són fills de sa mare (12:05), venen aquí, es guanyen el pa i a sobre, a sobre 

no volen parlar català. A un castellà no s’atrevien a dir-li, si anaven a arreglar alguna 

cosa o anaven a un establiment. És la única pega que hi he tingut, que no ha sigut cap 

pega, perquè jo callava, com diuen aquí com un puta i au. 

 

- I les amistats que van sorgir a Barcelona, eren també amb gent migrant o eren amb 

gent que havia nascut a Barcelona? 

Era amb tota classe de gent. Jo jugava al carrer (12:48), jugava a pilota i hi havia nanos 

que havien acabat d’arribar, després hi havia dos catalans que enraonaven el català, amb 

els companys Ramonet i Jordi. Hi havia un, que aquest va ser un cas raro, que eren un 

germà i una germana, i ell era català, es deia Asensi, però tots dos enraonaven castellà. I 

sempre dèiem: escolta tu, però si els dos parlem català, què collons fem parlant en 

castellà. Ara canviem al castellà, però sempre hi havia algú, ell o jo, que sempre 

tornàvem sempre al castellà. Quan t’acostumes a parlar amb una persona, ja és molt 

difícil tornar a canviar. 

 

- I vostè es va adonar que en aquella zona del Poblesec durant aquella època es va anar 

omplint de gent nouvinguda d’arreu de l’Estat Espanyol? 

Molts. Perquè quan jo vaig arribar, de petit, no hi havia barraques al voltant. I 

automàticament al costat d’un xalet que van fer quan nosaltres ja hi érem allà, als baixos 

d’allà van col·locar les oficines del Club Natació Montjuïc. Al voltant d’allà (13:50), 

van començar a arribar nous immigrants i es van començar a col·locar barraques, que 

les vam veure fer. Després, al passatge Julià, al costat del camp de futbol del Poblesec, 

pujant unes escales que anaven cap a dalt encara en van col·locar més. Darrere de casa, 

també en van col·locar més.  

 

- Se’n recorda si la seva mare li deia que havia marxat de Benavarri com a conseqüència 

clara de la guerra? 

Clara no, però si no hi havia feina. Clar, en una guerra, no hi ha feina després i tot s’ha 

de començar a fer. Clar, aleshores ja hi havia més oportunitats (14:35) a Barcelona per 

treballar que no aquí. Després els mitjans de comunicació d’abans són diferents als 
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d’ara. Per exemple, per traslladar-te a Torres del Obispo, que està a dotze quilòmetres, 

jo recordo que a les festes sent petit, a l’estiu o a vegades que venia a passar temporades 

aquí a passar dos o tres mesos, perquè els meus pares m’enviaven perquè l’alimentació 

era molt millor la de l’àvia, que no la d’allà. Tot era més sa. Aleshores recordo que a les 

festes de Torres, la meva tia trucava i li deia a la meva àvia: -Joaquineta, a quina hora 

ixireu de Benavarri? I deia, a quina hora ixira José (el seu marit). Doncs ixirem a las 

vuit del matí ixirà José con las caballerías y a mitat de camí tos recullirà. A meitat de 

camí, doncs, venia amb la cavalleria i pujàvem nosaltres i ell baixava. Fèiem la meitat 

del camí caminant i l’altra pujats. Ara bé, això eren dues hores per anar a Torres. 

 

Clar, aleshores no tothom podia anar a treballar fora de casa. Si ho volia fer (16:00), 

havia de buscar-se també la vida i una casa. No era tan fàcil. Jo tampoc ho recordo molt, 

jo em considero una persona privilegiada, perquè a casa treballant el meu pare, podíem 

viure tots, al no tenir un lloguer alt, sinó que estàvem rellogats. Després vam comprar 

un pis, al carrer Ricard, quan la meva germana i jo vam començar a treballar. Aleshores 

ja entraven tres sous a casa i ja era diferent.  

 

- Però vostè és un cas paradigmàtic, perquè vostè decideix tornar a viure a Benavarri.  

Han estat tot un seguit de circumstàncies (16:50). Jo he estat molt bé a Barcelona, tenia 

un pis molt gran i molt maco. Bé, gran per mi i la meva família. Jo vivia al carrer Ribas, 

número 15, àtic segon. El carrer Ribas està davant de l’estació del Nord i de la plaça 

Vilanova. El meu grup era una casa amb quatre escales. Ribas 13, Ribas 15, Nàpols 89 o 

98, no me’n recordo i Ali Bei. Aleshores, teníem un terrat que era més gran que el pis, 

més de 90 metres quadrats. Amb bones vistes, solejat, estàvem bé. Però 

automàticament, per venir a Benavarri el que va succeir és que els meus fills, primer el 

Marín, el gran (17:40) amb la seva companya, que és de Molins de Rei, que es van 

quedar aquí a la casa de l’àvia. Nosaltres també ens havíem començat a fer la casa on 

vivim ara. Al venir ell, nosaltres encara pujàvem més a Benavarri i després va venir el 

David, el segon, i també es va quedar. Tenim problemes amb la filla, que té una 

epil·lèpsia rebel.  

 

I aleshores va passar el següent, jo continuava treballant i estava establert, però va venir 

una empresa de rellotgeria que estava a l’edifici del Camal·lot a les Rondes i em 

faltaven cinc anys per la jubilació. Aquell home em va dir que es volia quedar el meu 

establiment (18:20), però que volia el nom de la rellotgeria, que era rellotgeria 

“Miniatures”, que volia el telèfon i que volia provar-ho. Jo, què podia demanar, si aquell 

passatge havia estat molt bo, però aleshores tots els disset establiments que hi havia 

havien anat tancant i jo m’havia quedat el del costat, havia fet la rellotgeria més gran, 

m’havia quedat l’altell. Aleshores, jo què podia demanar? Doncs li vaig vendre tot el 

que tenia allà a preu de venta al públic. Això va ser al 91. Vaig treballar Nadal i Reis i 

passat vacances vam signar el contracte (19:20). 

 

Aleshores vaig pensar que aquí hi tenia una casa on guardava la llenya, que no hi vivia 
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ningú. Vaig haver de col·locar una rellotgeria per poder continuar pagant els autònoms 

els cinc anys que em faltaven. Ho vaig donar d’alta i ho vaig col·locar. I quan ho vaig 

tenir fet, aleshores vam venir tots dos cap aquí, bé tots tres. Perquè el David ja estava 

aquí, què fèiem amb els dos fills a Benavarri? (19:56) No va ser una cosa, va ser una 

cosa que les circumstàncies ens van marcar el camí. Jo pensava venir-me a jubilar aquí, 

com els meus pares havien fet i la meva dona també perquè també hi tenia una casa, 

però aleshores ens va venir rodat. 

 

Ens ha agradat sempre Benavarri una barbaritat, ha estat diferent, doncs cap aquí 

(20:22).  

 

- I hi ha alguna cosa que trobin a faltar de Barcelona ara que estan aquí? 

Trobar a faltar... De jove segurament t’hagués dit que no hagués vingut (20:30), perquè 

allà hi ha sempre més llibertat, en l’aspecte que ets més anònim, però tampoc fas cap 

cosa mal feta. No deixa de ser que la privacitat és molt allò... Però de gran, amb 60 anys 

quan vaig venir, ara ja en tinc 73, ja fa 13 anys que vaig venir, jo trobo que la vida és 

molt més senzilla, la gent és molt diferent, quan has d’anar als llocs ets una persona 

(21:00), allà quan has d’anar als llocs, hi ha tanta feina a fer que la gent, pimpampum 

fora... i vinga un altra, i aquí és una altra cosa.  

 

*** 

 

Entrevista Sagrario (Paulita) Gómez (filla de Jesús Gómez), 25.03.2013 (arriba 

l’any 48) 

 

- En quin any decideixen els teus pares venir de Toledo cap a la Ribagorça? 

Va ser l’any 1948 quan vam venir de Toledo a Areny (0:12). Després vam anar a viure a 

Pont de Montanyana, i després vam anar baixant. I ara Benavarri. 

 

- Allà a Toledo ja es dedicaven a l’ofici de carboners? 

És que el meu iaio sí que era carboner. El meu pare ja no. Aleshores el meu pare, en 

acabar la guerra, va estar treballant a Toledo en unes obres, amb un empresari que era 

d’Osca i li van dir quan va acabar la feina, si vols et dono feina a l’Aragó i ell va dir a la 

família que marxava a viure aquí (1:03). Aleshores tots es van quedar molt sorpresos 

perquè a la vegada la gent no es movia com avui en dia, i tot era: ¡Si se van a los 

montes, a los Pirineos de Francia! Era com si marxessis a l’altre món, una cosa molt 

rara. Ell va dir, no no, jo marxo i després ja vindré a buscar la família. Primer va anar ell 

i va veure què tal aquí. Sempre li va agradar molt i hem estat després nosaltres molt a 

gust.  

 

- Aleshores la persona que el va contractar aquí ja el va ajudar una mica a marxar? 

Sí, ell li va assegurar feina i també li va dir que quan volgués ja podia dur-se la seva 

família i així va ser. 
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- Quin itinerari va seguir exactament des que va marxar de Toledo? 

Vam marxar de Toledo capital. Érem d’un poble petit al costat, però aleshores ja vivíem 

a Toledo. El meu pare primer va venir a Las Pauls (2:09) i després ja va anar baixant, 

cap a Arén i anar baixant. 

 

- Com va ser el canvi de la gran ciutat al poble. Ell, a part dels motius econòmics, 

buscava alguna cosa que allà no tingués? 

Com després de la guerra va quedar tot tan malament (2:40), doncs després va provar i 

va pujar. La veritat és que aquí sempre hem estat molt bé. La gent ens estimava molt 

(2:52) i gairebé nos ens adonàvem que estàvem tant lluny. 

 

- Quina relació manteníeu amb els familiars que s’havien quedat a Toledo? 

Doncs mira, la meva germana gran es va quedar amb els avis, perquè els avis van dir 

que no marxaven amb tres nenes petites i que n’havien de deixar una allà, que es quedés 

amb ells. Aleshores amb cartes ens comunicàvem, que arribaven al cap de tres o quatre 

dies, però com tampoc existien els telèfons... Tardava una mica, però vaja... Recordo 

que quan es va morir el iaio, ja feia dos dies que l’havien enterrat quan ens vam 

assabentar nosaltres (3:48). Va ser molt dur, aquestes coses van ser les més dures, 

perquè clar avui en dia agafes un cotxe i et presentes de seguida a la ciutat o on sigui, 

però a la vegada no. Les carreteres molt dolentes, els cotxes no corren com corrien ara, 

doncs que han anat avançant molt. 

 

- Quina va ser la darrera feina que el seu pare va fer a Toledo? 

Doncs ell treballava en una casa de camp, fent de pastor, en una dehesa. Treballava amb 

un germà, i aquest ja es va quedar allà sempre. I estava molt bé, però va ser molt inquiet 

i va decidir marxar (4:33), vull canviar de vida i a veure què em trobo. 

 

- I saps si van haver d’invertir molt econòmicament al principi de tot? 

Jo crec que no hi havia res. La meva mare, per exemple, quan va arribar aquí, li van 

sortir cases per anar a rentar roba (4:54), anava a rentar la roba als rentadors, com per 

exemple a Arén; després li va sortir lo de la Guàrdia Civil a fer feina, i va ajudar una 

mica a l’economia. Aleshores, a ella li agradava molt guardar els diners per anar a veure 

la família. Era la seva il·lusió, sempre estalviava per a que quan arribessin les festes 

anar-hi. Al racó i després doncs anàvem a veure la família (5:20). 

 

- Quines diferències vàreu trobar entre la casa on vivíeu a Toledo i la primera casa que 

vàreu tenir aquí? 

Aiii... primer vam viure a Arén (6:00), a una caseta petita, bé jo era molt petita i no 

m’en recordo massa, però allà no teníem aigua a les cases. Després vam anar a Pont de 

Montanyana, a la casilla de camineros no teníem ni llum ni aigua, allò va ser pitjor 

perquè la meva mare deia allà al menys, estàvem al poble, en aquella casilla estàvem al 

camp. Jo sentia que li deien a la meva mare: aquí sola todo el día... Això sí que va ser 
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dur. 

 

- La gent del poble us va tractar d’alguna manera diferent a com es relacionaven entre 

ells? 

No, no, no. Ens estimaven molt. Això va ser... jo me’n recordo que a Pont, quan ja tenia 

cinc o sis anys ja parlava com al Pont, però allà just va venir molta gent treballadora a 

fer les centrals. A aquests els hi deien els “pijos” i jo deia a les meves amigues jo també 

sóc “pija” i elles em deien, tu no ho ets (6:50), perquè jo ja enraonava com elles, de 

seguida ho vaig fer. A casa sempre parlàvem castellà, però amb la gent del poble sempre 

com ells. Elles em deien que jo no era “pija”, perquè... És molt trist que arribis a un lloc, 

i això... però deia la meva mare que si a Arén ens estimava la gent, a Pont encara més. 

Ens van acceptar molt bé, només tenim bons records.  

 

- I les amistats que vàreu fer al principi era amb gent del poble o va ser amb gent que 

també havia migrat com vosaltres? 

Eren iguals. Perquè com et dic, ma mare s’agarrava a tot, els hi rentava la roba (7:50) a 

homes que treballaven allí i que no tenien família, ella els hi rentava la muda, i am la 

gent del lloc també ens estimaven molt. 

 

- Els teus pares et deien que havien marxat com una conseqüència clara de la guerra? 

Home, clar, clar, clar. Perquè allò va quedar molt malament, contaven ells, jo de sentir-

ho dir que va acabar tan malament que sobretot el pare va dir jo marxo cap allà a veure 

què trobo. I si em va bé, doncs bé i si no, allí estarem. Nosaltres quan érem petites i als 

53 anys va morir el meu pare, la família ens deia torneu cap aquí, i nosaltres dèiem no, 

no. Aleshores ja havíem conegut gent aquí, ja ens volíem quedar (8:50). Ens agradava i 

hi teníem les amistats, i no volíem canviar, no vam canviar. 

 

- Però no va haver cap causa política en el fet que el pare volgués marxar de Toledo? 

No crec, a casa no se’n parlava massa de política.  

 

- Mai? 

Durant la guerra ho vam passar molt malament i jo doncs aquí, crec que ens vam trobar 

tant bé que lo de la guerra va quedar allà (9:50) i allà es va quedar. Perquè per exemple, 

amb la família de Manolo [el seu home, que és de Benavarri] de vegades hem parlat de 

la guerra i allà va ser molt més fort que aquí a Benavarri. Allà van passar coses grosses, 

clar.  

 

 *** 

 

Entrevista Antonio Boix, 26.03.2013 (marxa l’any 50) 

 

- Quan va marxar vostè cap a Barcelona? 

Jo a l’any 50.  
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- El va ajudar algú a marxar? 

Bé, allà m’esperava un membre de la meva família, el meu tiet ja estava a Barcelona, 

que ja va morir. Vaig estar a casa d’ell (1:21), a casa d’ells perquè estava casat i estàvem 

al carrer Diputació. Però als dos mesos ja vaig buscar la pensió, on vaig estar 3 o 4 anys, 

al carrer Sardenya.  

 

- Quina va ser la seva primera feina quan va arribar a Barcelona? 

Doncs la vaig trobar també al costat de la Sagrada Família (1:50), una casa de pedra 

artificial i canonades, Can Vehils es deia. Allà vaig estar molt content del sou que 

cobrava, de moment. Em pagaven 375 pessetes al mes.  

 

Més tard, però, havia de tornar a l’empresa un noi que havia estat fent la mili, un tal 

Jorge Torres i aleshores a mi em van destinar a Madrid, que havien obert una empresa. 

Allà hi vaig ser fins al 1959. Una vegada em vaig llicenciar aquí a Benavarri, que vaig 

tornar, em va tocar Jaca, on vaig estar dos o tres mesos. Vaig tornar a fer la sol·licitud 

per anar a Madrid, però em vaig estar un temps esperant que s’aprovés. En vaig fer dos, 

una pel Ministerio del Ejército i l’altra de la Escuela Superior del Ejército. I aleshores 

vaig anar per la Escuela Superior del Ejército i allà vaig acabar la mili, això al 59. 

 

Després de Madrid, aleshores vaig anar a Santander. Que anàvem a començar allà una 

obra per arreglar uns finestrals. Allà vaig estar bastant, amb tres companys, que 

treballaven a Madrid, un era asturià. Allà vam estar un temps, sí. Vam treballar amb el 

Plan de Estabilización.  

 

- D’acord, però per què va decidir marxar de Benavarri? 

[riu] Doncs perquè a la vegada en marxaven molts de Benavarri! M’entens, el que passa 

és que molts marxaven amb la mili feta, i en llicenciar-se, doncs ja marxaven cap a 

Barcelona, n’hi havia molts. Per exemple, quatre o cinc del Sol de Vila. 

 

Jo vaig marxar amb el Farré Català cap a Barcelona (4:50) que aquest havia estat 

d’aprenent de sastre amb Federico. Allí em vaig trobar amb ell sí. 

 

- Aleshores hi va haver gent del poble a Barcelona que el van ajudar a anar a viure allà? 

Bé, en realitat va ser per necessitat (5:30). Jo ja tenia 18 anys. I a part del Farré Català, 

també hi va anar un tal Lluís de Lligonet i Sixto. El de Lligonet després va marxar cap a 

Mallorca. 

 

- A part de motius econòmics, el fet de marxar a Barcelona va ser alguna conseqüència 

política? 

No, no, no. Amb la postguerra sí que hi havia motius, però jo no en tenia. Era un nen 

(8:30). A mi em van enviar a Barcelona, o continuava amb la terra que no valia res o 

anava al jornal. I doncs per anar al jornal, la meva mare va dir vés cap a Barcelona, 
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perquè ja hi havia estat servint als 14 anys i va anar amb dues senyores més que es deien 

Josefina les dos. 

 

- O sigui que els seus pares van ser els que van decidir que vostè anés a Barcelona de 

manera obligada? 

Sí, sí. Clar, van decidir que anés a Barcelona (9:14), perquè a més hi estava una tal 

Carolina de Borra, que la veritat és que ella ens va ajudar molt.  

 

- S’arrepenteix d’haver marxat a viure a Barcelona definitivament? Ara tornaria a viure 

a Benavarri? 

[riu] Doncs sí, tornaria a viure a Benavarri, però traient els tres mesos de gener, febrer i 

març aquí fa molt fred, i jo estic molt bé a Barcelona i ara que estic jubilat encara millor.  

 

- Aquí a Benavarri, quina era la seva feina? 

Doncs aquí vaig fer de pastoret (10:00) [riu], perquè a partir de nou anys ja guardava 23 

corderets i dos cabres que eren de casa. Entre casa Pepacho [la seva], casa Mamaro i 

casa del Ermitaño (11:50) entre les tres cases fèiem un ramadet de 90 ovelles. Eren dos 

cries pel pastor i una per a l’amo, i amb la llana passava igual, dos quilos per a nosaltres 

i un per a l’amo. Les ovelles ens les quedàvem tot l’estiu, fins que els pastors baixaven 

de la muntanya, i ens quedàvem am les ovelles que ens tocaven.  

 

- I la feina que va començar a fer a Barcelona en què consistia? 

El treball a Barcelona va ser de xupatintes. Va ser una empresa que cada tarda em feia 

portar un plànol, (13:36) quan la construcció estava molt de moda i amb xupatintes, 

doncs feines d’oficina, no és que fos una feina molt important, però em feien fer 

factures i aquestes coses.  

 

- Abans m’ha parlat d’una porteria, oi? 

Sí, bé... la porteria la tenien els meus pares. Els meus pares a Benavarri tenien 400 

gallines (14:18) i al principi els va anar molt bé, però després amb un hivern i uns freds 

molt forts, les gallines van deixar de pondre i se les van tenir que treure de sobre, perquè 

les van tenir dos mesos però no tornaven a pondre i a la vegada se les van treure. 

Aleshores ja van marxar cap a Barcelona ells (15:10). 

 

- Qui els va ajudar a ells a trobar la porteria? 

Doncs la Carolina de Borra també ens va ajudar molt (15:12). Ella hi va estar 

intervenint i al final van decidir treure’s tot el de Benavarri i venir, els hi va costar 

100.000 pessetes i els pisos valien 250.000 a la Gran Via, Nàpols. Com la meva mare ja 

havia estat allà als 14 anys, perquè la família la va enviar cap a Barcelona i ja coneixia 

una mica Barcelona.  

 

- Quina diferència va trobar vostè de viure a la casa de Benavarri i canviar, primer a 

casa del seu tiet, i després a la pensió? 
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Era massa petit, les diferències les veia poc. Allà a Barcelona estava a una pensió, que 

era d’un matrimoni de Múrcia, amb un parell de nens que s’havien mort entre 9 i 11 

anys. A la vegada ells van decidir obrir una pensió. Vaig estar durant 2 o 3 anys en una 

d’aquelles habitacions. 

 

- I el fet de ser un emigrant que marxa del poble per anar a viure a Barcelona va fer que 

la gent el menystingués? 

De cap manera [plora]. Sempre em van tractar, no com el conte que hi ha avui en dia. A 

nosaltres no (18:00). L’únic que estava prohibit parlar de política, no et deixaven, però 

tampoc jo tenia la política a l’ordre del dia. A nosaltres no... 

 

- Quin tipus de relació mantenia amb la seva família que s’havia quedat a Benavarri? 

Doncs, per carta cada mes normalment. Després escrivia a Benavarri i si hi havia alguna 

cosa, doncs una conferència. A la vegada costava molt posar una conferència (19:00). 

En aquest sentit no hi havia cap pena.  

 

- Vostè va haver d’enviar diners a casa seva cada mes? 

No, al revés. Me n’enviaven ells a mi. Jo en guanyava 375 pessetes al mes, i pagava al 

principi 500 només de menjar. Jo al final em vaig independitzar dels pares quan vaig 

anar a Madrid, que vaig començar a guanyar 1.000 pessetes (19:00) i gastava 700 o 800.  

 

- I les amistats que va fer allà a Barcelona eren també migrants que havien vingut de 

pobles cap a la ciutat o ja era gent que vivia des de sempre a Barcelona? 

Quan jo vaig arribar a Barcelona, d’amistats vaig tenir al Farré Català, el de Sixto i el de 

casa Lligonet. Alguna vegada, alguna vegada... venia el de Guardingo. Tots érem de 

Benavarri els que ens trobàvem.  

 

- I, finalment, creu que va marxar com una conseqüència clara de la guerra? 

Jo crec que no, era un nen. No em va afectar, perquè jo havia nascut feia poc. Més que 

res (21:00) va afectar als pares, per un costat i per l’altre, sobretot als de la República.  
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ANNEX 3 – GUIÓ DEL DOCUMENTAL versió 5.0 

 

Recurs: muntanyes, castell de Benavarri.  

Chyron: Origen(s), plaça, avis. 

 

Cecilia Palacín: “Aleshores quan va acabar la guerra, va haver de marxar, va creuar cap 

a França, caminant, i es va refugiar a, no sé si pronuncio bé, al campament de refugiats 

d’Argelès. 

 Chyron: El seu tiet va marxar a Argelès-sur-Mer (França) l’any 1939. 

 

Josefina Gil: “Llegaron a Francia, y ya los cogieron, a él y a todos los extranjeros, y los 

llevaban a los campos de los nazis. Allí, como entraban tantos, en la entrada, como no 

los tenían controlados, muchos se escapaban y se metían por el monte. Se escondían, 

hasta que llegaron a unas casas de campo, como una masía, y llamaron a la puerta, y 

claro cuando decían que eran españoles del bando republicano [...] decían, sí, somos los 

Rojos... pero no venimos a hacerles daño”. 

 Chyron: El seu pare va marxar a França l’any 1939. 

 Recurs: Imatges camps concentració. 

 

Vicente Larrégola: “En acabar la guerra, vaig venir cap aquí, i em van deixar una 

temporada gran, gairebé un any, sense cridar-nos. Però a la vegada, a totes les quintes 

nostres ens van tornar a cridar i em van destinar a Vigo. Allí hi vaig estar dos anys, 

passant molta gana. Hi havia un cap que no ens volia i resulta que només menjàvem que 

peix bullit, bullit! 

Chyron: L’envien a Vigo, Lleó, Arenys de Mar i Reus a fer la mili a partir de 

l’any 1939. 

Recurs: Imatges formacions de l’exèrcit. 

 

Mercedes Badia: “I després ja m’enrecordo que estàvem collint olives i van venir a 

cridar-lo per marxar aquest cop cap a l’Àfrica. La gent jo recordo, que ho he vist jo, 

marxaven des de Benavarri mateix carregats amb tot el que podien, des de casa seva. 

Però a la Matosa ja deixaven moltes coses, perquè ja els hi pesava, i d’allí cap a dalt 

imagina’t. 

 Chyron: Envien el seu germà gran a l’Àfrica el 1939. 

 Recurs: Primer pla dels ulls de la Mercedes. 

 

Pilar Adillón: “Jo també vaig servir en una casa on hi havia dos nens. Jo era més nena 

que ells”. 

 

Marín Samper: “Automàticament al 43, quan jo tenia 3 anys i mig, com aquí no hi 

havia feines i les que hi havia eren del “salario del hambre”, vam anar a Barcelona. [...] 

El meu pare se’n va anar dos anys abans, un any i pico o dos anys, a buscar feina. Quan 
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va trobar feina i va veure que el feien fix, automàticament ens va cridar a ma mare i a 

mi que hi anéssim tots dos”. 

 Chyron: Va marxar a Barcelona l’any 1943. 

 Recurs: Imatges indústria a Barcelona. 

 

Sagrario Gómez: “I tots es van quedar molt sorpresos, perquè clar, a la vegada la gent 

no es movia com avui en dia. Tot era molt... ¡Que se van a los montes, que se van a los 

Pirineos de Francia!, era com si marxessin a l’altre món. Una cosa molt rara. Ell [el seu 

pare] va dir, jo marxo. Primer marxo a veure què tal allò i va venir aquí”. 

 Chyron: El seu pare va marxar de Toledo l’any 1946, dos anys més tard tota la 

família arriba prop de Benavarri.  

 

Antonio Boix: “Jo era un nen, el que passa és que em van enviar a Barcelona, perquè a 

casa... o havia de continuar amb la terra, que no donava res, o anar al jornal. I per anar 

al jornal, la meva mare va dir, doncs cap a Barcelona”. 

 Chyron: Va marxar a treballar a Barcelona l’any 1950. 

 

Recurs: Posta de sol des del castell a Santa Anna. 

 

Cecilia Palacín: “Estava al bàndol republicà, que era aprenent de sastre, i el senyor pel 

que treballava li va influir bastant en les seves idees, perquè al seu patró i mestre quan 

van entrar els nacionals, el van posar a la presó i ell [el mestre sastre] mateix abans que 

el jutgessin va posar fi a la seva vida”. 

 Recurs: Imatges d’exili. 

 

Recurs: Sabadell, ajuntament, església, Escola Industrial i residència d’avis. 

 

Manuel Pac: “Jo era el capatàs de tots, era molt dinàmic i tenia moltes ganes d’estudiar 

i vaig ser de la CNT. I com que Catalunya era tot anarcosindicalista, jo tenia molts 

contactes. Però Benavarri va ser un poble revolucionari amb fonaments i estic orgullós 

d’això, que em nomenen secretari de la CNT al poble i tothom em deia, ai! quan vingui 

Franco, i quan va venir Franco ens van fotre d’hòsties i a les presons”. 

 Recurs: Col·lectivitats al camp. 

 

Vicente Larrégola: “A Cartagena se’m va acabar la guerra. Anàvem dos o tres, quatre... 

i dèiem, què farem? Nosaltres érem joves i teníem il·lusió d’arribar a casa. Vam venir 

d’allà baix caminant i amagant-nos. I vam arribar a peu a València, tres o quatre dies de 

camí. I per les hortes que hi havia remolatxes, enciam... ens ho menjàvem tot. 

Menjàvem tot el que trobàvem. A València vam estar i anaven els de recuperació dels 

nacionals per allí. Els vam veure que sortien a la punta del carrer, girem, i allà més 

endavant hi havia una dona. Com parlem nosaltres el valencià, ho va sentir i ràpidament 

va dir, passeu a dins. A dins hi havia un magatzem amb garrofes, perquè tenien un 

cavall. Aquella dona ens feia garrofes i arròs bullit. Tenia un fill i ens deia, qui sap on el 
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tindré! [...] Ens van dur a la plaça de toros. Estàvem 30.000 a la plaça, quina barbaritat. 

Vam començar a fer de cos al cap, allò era un fàstic. Al cap d’això, em van enviar els 

papers d’aquí. El Comitè, no el Comitè no. El “Noi” [l’alcalde franquista de l’època], 

que va demanar informes. Vaig estar 21 dies al camp”. 

 Recurs: Imatges del Vicente afaitant-se i fotografies antigues del servei militar. 

 

Recurs: Imatges muntanyes de Chimillas (Osca). 

 

Pilar Adillón: “Tots estàvem a casa, tots menjàvem de casa. A casa Nicolau era una 

casa que tenien un parell de cavalls molt bons. Tenen una terra, no molta però bona. 

Molt ben treballada, i d’això ens fèiem”.  

 

Recurs: Imatges del parc de Sant Medardo.  

 

Cecilia Palacín: “I quan va esclatar la II Guerra Mundial, els francesos els van enviar 

per lluitar contra els alemanys. Va estar a un camp de concentració alemany, a 

Mauthausen. Sembla que es dedicava a cosir i a preparar la roba dels caps de la zona i 

això va fer que estigués força temps, durant tota la guerra, sense morir”. 

 Recurs: Imatges de camps de concentració. 

 

Manuel Pac: “Em van condemnar a mi, a trenta anys, perquè era de les joventuts 

llibertàries, però mai vaig matar ningú. Ho tenia molt sagrat, vaig dir que matar de cap 

classe, ni republicans ni... [...] Em van dur a fortificar a les Canàries, vaig estar a Gran 

Canària, a Riberín, al desert... Em van condemnar allí. 

 Chyron: Es veu forçat a marxar per formar part de la Col·lectivitat a Benavarri. 

Recurs: Imatges de cartells de la CNT.  

 

Recurs: Imatges de Graus de nit. 

 

Josefina Gil: “Mi padre estuvo cuidando la agricultura y los animales. Pero un día le 

dijo al amo de la casa, yo estoy muy contento aquí. Gracias por salvarme, pero yo me 

tengo que ir a un sitio para ganar más. Un primo de mi padre le dijo que porqué no iba a 

las minas a trabajar. Estas minas estaban en la Alsacia Lorena, que es frontera con 

Bélgica y otros países. La mina se llamaba Nancy”. 

 Recurs: Imatges de mines a la zona de Nancy. 

 

Pilar Adillón: “I va ser quan em vaig posar a treballar en una tintoreria. Érem dues 

planxadores, era petita, però tenia molt èxit perquè estava tocant a l’hotel Gran Via. Jo 

la roba de Carmen Morell i Pepe Blanco, els has sentit nombrar a aquests dos artistes?, 

les he planxat moltes vegades. I li dèiem a la mestressa si ens deixava anar-hi per a 

veure l’ambient. 

 Recurs: Imatges de la Barcelona de l’època, cosidores. Fotografia de Carmen 

Morell i Pepe Blanco. 
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Marín Samper: “El meu pare treballava a una empresa, que era “La Carmela. Agua de 

colonia para las canas”, que sortia anunciat, era una empresa gallega, establerta al carrer 

Casp”.  

 Recurs: Fotografies de “La Carmela”. 

 

Antonio Boix: “La feina la vaig trobar al costat de la Sagrada Família, era una casa de 

pedra i canonades. Es deia can Vehils i després, allà hi vaig estar tres o quatre anys”. 

 Recurs: Passeig de l’Antonio Boix i la seva dona, per Benavarri. 

 

Recurs: Compra a una botiga de Benavarri, casa Patón. 

 

Sagrario Gómez: “A la vegada el meu pare, després de la guerra, va estar treballant a 

Toledo en unes obres, amb un empresari d’Osca i aquest li va dir que li donaria feina si 

anava a l’Aragó. Aleshores ell va dir a la família que marxava. I així va ser”. 

 Recurs: Fotografies de la família de la Sagrario. 

 

Antonio Boix: “Hi tenia un tiet quan vaig marxar, més que res vaig estar a casa d’ell. 

Bé, a casa d’ells que estava casat. Estava al carrer Diputació”.  

 Recurs: Església de Benavarri, castell. 

 

Recurs: Castell de Benavarri, diferents vistes, camps. 

 

Pilar Adillón: “Posaves dos dies. Perquè sorties amb el cotxe de línia des d’aquí que 

quasi era de nit, a l’hivern. I havies de fer nit a Binèfar, i després cap a Barcelona. A 

Barcelona no me’n recordo, sí amb l’Alsina Graells”: 

 Recurs: Imatges d’estació de tren, amb emigrants a Barcelona. 

 

Marín Samper: “I encara recordo arribar a Barcelona en tren, durant 24 hores quasi, el 

que més recordo és entrar de nit i començar amb el tren, croc, croc, croc. I veure llums i 

llums i llums. I és que encara érem a Terrassa o Sabadell, i encara faltava una hora per 

arribar a Barcelona”.  

 Recurs: Imatges del tren fins a l’estació del Nord. 

 

Recurs: Cirerer i castell de Benavarri. 

 

Josefina Gil: “Era un bar que hacía de fonda, allí comían. Arriba estaban las 

habitaciones. Y en ese bar había del País Vasco, catalanes, polacos, italianos...”. 

 Recurs: Imatges de la Josefina a casa, amb fotografies dels seus familiars. 

 

Vicente Larrégola: “Al quarter del Cid. Estava prop de la catedral, anàvem allà on ara 

hi ha un parador nacional, que es diu San Marcos. Aleshores havíem de dur-nos la 

colxoneta i el fusell per dormir allà. Allò era un presidi de tota la gent després de la 
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guerra; els mataven a tots. El que entrava allí... per la nit ja venia la Guàrdia Civil i els 

cridaven. Si no responien, resulta que agafaven el que els hi semblava per fer el còmput 

i allà mateix baixaven un barranquet a l’altre costat i els mataven. Quina barbaritat”. 

 Recurs: Imatges de l’exèrcit. 

 

Mercedes Badia: “Doncs, mira, tractar-los com els devien tractar... Menjar, una vegada 

ens va dir ell mateix que els van donar conserva de sardina, però condimentada amb 

petroli. Molts la tiraven i els caps es posaven molt rigorosos. Tots la van tirar, perquè 

tenia gust de petroli i no se la podien menjar. 

 

Pilar Adillón: “Era una casa molt maca al carrer Bailén, hi ha cases molt maques. Tenia 

porteria, portera. Una gran portalada gran i un pis maco. Tenia dos pisos, un pis per a 

visitar el metge i un altre on hi vivia [...] Després, ja et dic, es va casar la meva germana 

amb l’Antonio de Juneda, i vaig marxar amb ella. Aleshores ja vaig viure amb ella 

sempre, al paseo Nacional 38-39, a la Barceloneta, que les cases estaven mig caigudes 

per la guerra. Però el pis era nou, era petit, però hi cabíem tots: ells, venia el meu tiet, 

jo... Tots hi cabíem”. 

 Recurs: Imatges de la Pilar a la residència i imatges de la Barceloneta i 

Somorrostro.  

 

Marín Samper: “Allà vam estar rellogats amb una tia, la dona del germà del meu pare 

que es va morir. Ella també tenia un fill i vam anar per ajudar-li a pagar el pis a ella. 

Així vivíem les dues famílies. Vam anar a parar al passeig de l’Exposició, que això és 

anecdòtic perquè el carrer estava fet, però no hi havia cases, molt poques. La casa on 

vam anar a viure es deia: “final calles raras, casa nueva”. [...] Al voltant d’allà es van 

començar a col·locar barraques, que les vam veure fer, al passatge Julià, al costat del 

camp de futbol del Poble Sec encara en van col·locar més, darrere de casa també en van 

col·locar més. 

 Recurs: Imatges del Poble Sec i barraques. 

 

Sagrario Gómez: “Ai, és que mira primer vam viure a Areny, una caseta que era una 

mica... a la vegada no hi havia aigua per les cases, llum sí però aigua no. Després vam 

anar a la “casilla de camineros”, sense llum ni aigua tampoc. Això era pitjor, perquè ma 

mare deia que a Areny al menys vivíem al poble, que a la casilla vivíem al camp. Jo 

sentia que li deien, ai, aquí sola tot el dia...”. 

 Recurs: Imatges de Benavarri plovent, camps i plaça Major. 

 

Antonio Boix: “Als dos mesos, va ser quan vaig buscar una pensió on vaig viure tres o 

quatre anys al carrer Sardenya”. 

 Recurs: Passeig de l’Antonio Boix i la seva dona, per Benavarri. 

 

Recurs: Imatges des del castell, panoràmiques, avió que creua el cel, plaça Major amb 

nens jugant i avis.  
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Josefina Gil: “Allí tenía muchos amigos, tenía uno italiano que fíjate si lo quería que se 

lo llevaba a comer, a casa, lo trataba como un hijo... Se escribían y todo. A veces tuvo 

mejores amigos allí que en Benabarre”. 

 Recurs: Fotografies antigues de Benavarri i sobres de cartes de l’època. 

 

Mercedes Badia: “El meu germà va passar de tot, perquè cap allí cap allà. Et donava 

moltes explicacions, de les mores i els moros que eren molt traïdors. Eren més traïdors 

que els negres, havies de parar molt de compte, deia”. 

 

Marín Samper: “Al Poble Sec jo hi jugava a pilota, hi havia nanos que havien acabat 

d’arribar i després hi havia catalans amb els que parlava català. Tenia dos companys, el 

Ramonet i el Jordi. Hi havia un que era un cas raro, que era un germà i germana, i ell 

era català, es deia Asensi, però tots dos ens enraonàvem en castellà”. 

 Recurs: Imatges de la rellotgeria que té el Marín a Benavarri actualment. 

 

Antonio Boix: “A Barcelona d’amistats vaig tenir els de Benavarri. Farré català, el de 

Sisto, Antonio Luís... i l’altre de casa Lligonet, Luís”. 

 

Recurs: Castell, vistes de Benavarri. 

 

Pilar Adillón: “Em mirava la gent, crec que lo cateta que era, o aniria vestida. 

M’entens? I deia mira els idiotes, carallots, guardeu que miren”. 

 Recurs: Primer pla mans de la Pilar. 

 

Marín Samper: “Allà acostumes a ser un número, d’això m’he donat compte ara aquí, i 

aquí ets una persona. El tracte és molt diferent”. 

 

Sagrario Gómez: “Aquí sempre hem estat molt bé, no sé, la gent primer ens volia molt 

i ha estat que quasi no ens adonàvem que estàvem tant lluny. Jo me’n recordo que a 

Pont de Montanyana va venir molta gent i a Sopeira a fer les centrals. A aquests els hi 

deien els “pijos” i jo deia a les meves amigues jo també sóc “pija” i elles em deien, tu 

no ho ets, perquè jo ja enraonava com elles, de seguida ho vaig fer. A casa sempre 

parlàvem castellà, però amb la gent del poble sempre com ells. Elles em deien que jo no 

era “pija”. 

 Recurs: Imatges de la seva família i fotografies en un llibre. 

 

Antonio Boix: “A nosaltres no, l’únic que estava prohibit parlar de política. No es podia 

parlar a la vegada de política, no et deixaven”.  

 Recurs: Passeig de l’Antonio Boix i la seva dona, per Benavarri. 

 

Recurs: Imatges des del castell amb núvols. 
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Cecilia Palacín: “Quan van acudir els aliats, van fer una neteja del campament, i segons 

les notícies de l’home historiador que ens va dur aquest llibre a casa Lo que Dante no 

pudo imaginar, el van cremar viu. A més amb 28 anys”. 

 Recursos: Imatges de l’alliberament d’un camp de concentració. 

 

Manuel Pac: “Als vuit anys em van soltar, vaig estar vuit anys... Vaig anar a Sabadell, 

escapat de la crema i vaig muntar un “tinglado” a Sabadell, vaig fer de paleta, cases... 

em vaig guanyar la vida bastant bé. Tenia una germana i l’imant de la germana era molt 

gran, perquè estava fotut Benavarri i per a mi més. Em vaig espavilar aquí. 

 Recurs: Imatges del Manuel a la residència i primer pla de les mans i ulls.  

 

Vicente Larrégola: “Vam anar a Reus, ens van baixar a Reus. I allí estàvem en un parc 

de l’aviació, eren unes naus grans i dormíem de mala manera, a terra amb cartrons, i 

resulta que allí se’m va acabar la guerra. El dia de Sant Joan”.  

 

Recurs: Camp de Benavarri amb arbres i flor grogues. 

 

Manuel Pac: “Tots parlàvem d’emigrar. Però, saps tu l’emigrant... En aquella època era 

molt dolent, sempre ho ha estat, però en aquella època més. No tenir un ral, no saber les 

matèries... Es van anar espavilant. Encarregat d’això, encarregat d’allò. Gent que no 

havien estat molt, van ser molt. I jo he lluitat tota la vida, i encara estic lluitant. Ja sóc 

un vell acabat, però lluitaré com un desesperat”.  

 

Vicente Larrégola: [riu] “Què te’n pareix de la vida de yayo? Ai, pobra, quina història. 

Tremenda, encara moltes coses que no me’n recordo de tantes coses”.  

 

Recurs: Camps sembrats i olivera. 

 

Crèdits finals: Agraïments, música i imatges.  

 

 


