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Recull de testimonis de la gent

gran del municipi

Recull de testimonis per tal de materialitzar el

llegat oral de la gent gran del municipi, de manera

que es va donar veu a persones que, en general,

gaudeixen de poca presència a nivell social.

La intenció era poder traslladar el seu testimoni a

la resta de la població, tot creant nous vincles

intergeneracionals i dotant de protagonisme, tant

al col·lectiu com al seu llegat.

El resultat d’aquelles 27 entrevistes col·lectives

d’entre 1:30 i 2 hores desenvolupades als 11

nuclis urbans del municipi – la primera fase del

projecte - són gairebé 300 pàgines de text que

transcriuen testimonis, punts de vista i reflexions dels

veterans locals al voltant d’alguns dels pilars que

conformen el recorregut vital de qualsevol individu.



Església

Aquell capellà...en Tomàs...el primer dia

de casada em va preguntar que si ja havia

pecat per tenir fills. Vés quines coses de

preguntar!

I et diré una cosa, quan anàvem a

confessar no sabíem pas què dir

perquè...quins pecats fèiem? Faig enfadar

el papa i la mama...de vegades el

diumenge no vaig a missa...

Sempre dèiem el mateix.

En canvi hi havia dones que es passaven

mitja hora allà i que no sé què els hi

podien arribar a explicar.

Coses del poble...

La seva vida els hi devien explicar...

Moltes vegades anar a confessar, en

realitat volia dir anar a tafanejar.

Ara ja s’ha perdut això d’anar a confessar

- - -

Allà on jo feia de minyona, a les 8 del

vespre sopàvem i a les 9, amb la Sra.

Dolores, resàvem el rosari i l’Enriqueta i

jo - que érem jovenetes -. Veiem una

mosca i ja rèiem. I aquella senyora, ben

dit, ens deia que allà érem per resar i que

no riguéssim. I tant bon punt ens ho deia,

d’enjogassades com estàvem, ja tornàvem

a riure.

- - -

I no ens deixaven anar sense mitges.

Quan fèiem berenars amb el rector, n’hi

havia uns quants que marxàvem abans i

no ens posàvem mitges i, quan veiem que

s’acostava el rector amb tota la colla, ja

ens veies amb les mitges perquè ens

repassava. Érem d’una agrupació que se’n

deia Les Filles de Maria I si no fèiem el

que ell volia – portar mitges, anar a missa

i tot això... – el diumenge següent, quan

deia el sermó, ens tirava tronc avall, o

sigui que ho deia o ho criticava. Era una

mica com portar minifalda temps després.



Temps lliure (?)

El diumenge per la tarda...normalment

anàvem al cine...o a ballar.

Aquí, a Can Rossell, teníem un

tocadiscos...

Als Casots, que és d’on jo sóc, de joveneta

recordo que tenien un piano manubri

amb el qual ballàvem.

...o el que llavors en deien gramola.

Potser, si busquéssim, encara la trobaríem

per aquí dins.

A Can Rossell habitualment hi havia ball

tots els diumenges, encara que només fos

una estoneta.

Res més.

I només per la tarda.

A les 10 de la nit a casa.

Era diferent, però, quan hi havia festes

majors...

Llavors anàvem d’un poble a un altre

seguint totes les que feien...

- - -

A mi, que m’agradava tant i tant ballar...i

em vaig casar amb un home que no li

agradava gens.

És una cosa grossa...aquesta...

I sabeu què feia el meu home?...Quan

veníem aquí, a ballar...de vegades se

n’anava a veure els homes com jugaven a

cartes...i llavors tots els meus amics em

treien a ballar a mi.

Ben fet!

I ell no deia res?

No.

Era gent coneguda...

Sí, però n’hi ha que si no és amb ell – que

no els hi agrada- amb ningú...També n’hi

ha d’aquests...

- - -



Sempre! Ens acompanyaven les àvies i les

mares. A peu cap a la Festa Major

d’Ordal...de Can Batista...de Sant

Pau...Una dona o altra de la família

sempre ens acompanyava.

Aquelles dones portaven les mosses a

ballar a l’Ateneu – això que us dic jo ho

havia pogut comprovar -, i quan arribava

la mitja part aprofitaven per anar un tros

lluny per tal de fer una beguda i, per tant,

hi havia temps i ocasió per fer alguna

cosa més. No sé si m’enteneu...

- - -

Fins llavors – i després també si ens venia

de gust – anàvem al cine a

Vilafranca...amb el nuvi...en moto.

Això les que tenien nuvi!

Si no...NO.

Les que no en teníem aquí...quietes.

Colles de noies cap a Vilafranca dius?

NO!!!! (unànime)

- - -

Però ara tots són gent gran. Ni joves ni

tampoc gaires homes...més aviat són

dones.

Com que tot porta una mica se

sacrifici...perquè has d’anar a assajar...-

“ves, ara he d’anar assajar? És que estic

cansat”...-...i a les dones els sacrificis no

ens espanten tant perquè n’he de fer

molts. És o no?

Són els homes el sexe dèbil...

I les dones és allò de “no t’exclamis!”...

- - -

És que a jugar al “centru” hi anaven els

homes, les dones no.



No hi entràvem al cafè.

I, si hi anàvem, ens miraven malament.

Pensaven allò de “què no té feina a casa

seva?”.

Això sí, hi podíem anar per la Festa

Major. Llavors sí.

Jo em penso que no hi he anat mai – ni a

beure un got d’aigua – al “centru”...

I ara!

Doncs jo sí!

- - -

A mi m’agradava tant anar a ballar...Oh!

Al ball d’aquí...has de pensar que cada

festa en feien. Parlo de la meva joventut.

No gaudíem pas poc quan els més

ganàpies – que per nosaltres eren grans -

ens venien a buscar per anar a ballar.

Què no hi anàveu soles al ball?

Era costum que els nois anessin a buscar

a les nenes...

I apa! Totes en fila i a esperar que ens

traguessin a ballar. El primer amb un, el

segon amb un altre i vinga...

De vegades, hi havia una llista i era allò

d’”aquest el ballaràs amb mi”...

- - -

Jo no anava a ballar perquè m’havia de 

quedar aquí a guardar la canalla perquè 

no tenia sogra. I això que m’haguera 

agradat molt anar al cine, però passa que 

al meu home no li agradava. A ell el 

futbol. Quan vam tenir la moto – a quarts 

de 4 - s’havia d’acabar de dinar, recollir i 

rentar els plats i arreglar-te per anar a 

futbol...a Sant Sadurní. Quan el feien al 

Centre...fa molt anys d’això. Ni un dia de 

tant en tant...no li vaig poder fer anar 

mai.



I anaves a futbol?

Jo?! No...ell hi anava. Jo – que sóc filla de

Sant Sadurní - anava a casa meva...bé,

dels meus pares, i...no res...xerrava amb

la mama, amb la meva germana...i en

acabat – quan ja era hora de sortir –

anàvem avall amb els nens, a buscar un

pastís o bé un gelat per berenar i, quan

sortien de futbol, a passejar pel

poble...que llavors es passejava, no com

ara, que no hi ha ningú. Encara no hi

havia cotxes...

- - -

Llavors les coneixia totes...

La Rita Hayworth...quan feia allò amb el

guà...

No ensenyava res...només insinuava...

Me’n recordo de llavors quan sortia una

cuixa i ja hi havia una cosa que ho

tapava...

Jo anava a les monges i em deien “no

aniràs pas al cine?” i jo deia “no, no,...”,

però ja anàvem amb l’entrada a la

butxaca.

Ara sí que hi coses, però llavors...no hi

havia res!

Us en recordeu de la grana i els rombes?

Ara sí que podrien tenir motius, però

llavors...

- - -

Oh! És clar que havies escoltat la ràdio.

Anant a cosir l’havíem escoltat sempre.

Acompanyava i et permetia fer la feina.

A mi no m’agradava l’Elena

Francis...m’agradava més la Fortuny.

Totes dues, si fa no fa, deien el mateix.

Què vols dir que podien dir la veritat?

Però si ho escrivia un rector!

Tot plegat passava per la censura.

La consigna era aguanta i fes bondat.



El Joc

Recordeu les pepes de cartró?

Jo en tenia una de més maca – de

porcellana (que es trencava) - i n’estava

enamorada, i un dia hi jugava amb el meu

cosí de Barcelona i em va caure a terra i

se’m va trencar la cara i en aquell

moment només podia pensar en el que

diria la meva mare...I jo que vaig recordar

que teníem un sac de farina per fer pa i

l’hi amago – m’ha quedat aquí, al cap,

tota la vida – i, és clar, un dia la meva

mare va a buscar farina i la va trobar. I jo

espantada! El disgust que va ser allò. Ja

no en vaig tenir cap més.

Si queien es trencava la cara o bé les

mans...Eren maques amb aquells cabells

arrissats...No eren gaire per jugar, però,

més aviat per fer bonic.

- - -

Les disfresses les fèiem nosaltres.

La meva cunyada me les tallava i jo les

feia.

Ara, més cap aquí, se n’han comprat

alguna els meus, però durant molts anys

no.

- - -

Doncs per a mi, si us he de ser sincera, la

meva joguina preferida era el carrer.

Jugava a pilota.

Els nois et deixaven jugar?

Devia ser bona...

Bé de fet jugàvem a balón-tiro...

- - -



Pues el mío era un pueblo muy

pequeño…y yo quería salir de allí…Y

entonces vinieron unas mujeres de

Zaragoza y nos ofrecieron ir unos días a

unos albergues…Y yo le dije a mi madre

que me quería apuntar…Y mi madre me

argumentaba que aquello valía mucho

dinero – pensad que en aquella época mi

padre nos había dejado y no nos pasaba

dinero, por lo que vivíamos con mis

abuelos -…y aun así yendo a la poda,

vendimiando y las otras cosas que podía

ir cogiendo…pude ir 2 años…los dos

anteriores previos a venir a Barcelona. Lo

que yo no sabía entonces es que esos

albergues eran de la Falange…

Oh!!!!

Y claro me hacía un hartón de cantar

“Cara al Sol”…Más tarde entendí que

aquellas mujeres eran de la sección

femenina y que por eso nos habían vestir

uniforme: falda, corpiño rojo, pañuelo

rojo,…

y debajo de las faldas unos pantalones

bombachos de esos que te llegaban hasta

la rodilla…y con goma…porque si hacías

deporte…que no se te viera nada…

Era una forma de reclutar gente…

Es que esa gente era pudiente…

Sí, pero fue la forma de que yo pudiera

visitar el Pirineo de Huesca el primer año

y Albarracín, en Teruel, el segundo

año…todo muy bonito…15 días cada vez

que me fui…y yo más contenta que

nada…

Te llevaste lo bueno y la ideología se

quedó por el camino…

Bueno…porque al cabo de 2 años me

vine para acá – con 13 años - porque, a lo

mejor, si me llego a quedar me hubieran

captado…



Había tanta ilusión entonces…

Ara estem tips de tot!

Entonces teníamos mucha ilusión hasta

que llegaban los Reyes...Entonces

llegaban, te traían unas sábanas y la

ilusión se te quitaba de golpe.

¡A mí no! Y oía entrar a mi abuela en la

habitación donde dormía con mi madre

para colocar los regalos de Reyes…me

acuerdo que hasta me llegaron a dejar

muñecas de cartón…

Es lo que había…

Si se mojaban…

Tenían encima del cartón una capa más

dura…pero con el agua se estropeaban

igual…Y recuerdo que una le hice un

agujero para poder ponerle un chupete…

Estaban pintadas…

Y las cosas de cocina…de esas cosas

también me caían…

La fireta…

- - -

La primera nina que vaig tenir jo, que sóc

més jove, va ser la que em van regalar a

ca la iaia i com a mínim tenia 10 o 12

anys...A la meva germana una i a mi una

altra...Oh! Què contentes que vam estar

amb aquell nino de plàstic! No de goma

no...que ja era de plàstic...Quan te

n’adonaves ja li havia caigut la

cama...però li tornàvem a posar...I va ser

la primera joguina que vam tenir...Bé, no

és veritat, teníem una cuina de fusta...que

havia estat d’una cosina nostra...



Però si avui dia la canalla té Reis tot

l’any...

És veritat.

Massa.

Tenen de tot.

Ha arribat un punt que ja no saps què els

hi has de comprar...

“Què vols?” – els hi dic – i em diuen que

no ho saben...que, precisament i com

dèieu fa un moment, tenen de tot.

I a última hora, si t’hi fixes, tenen tantes

coses que s’acaben enamorant del més

senzill...

I t’arriben a dir coses com ara que jugar

també és una feina...I jo dic que això ho

deuen haver sentit a dir...



Les convencions socials

El meu pare sempre deia que una dona,

només que sàpigues sumar, restar i

multiplicar, i fer una carta, ja en tenia

prou.

És cert que els pares…per a un xicot…ja

volien una mica més…

Encara que després només fos per dur

una bota de vi...

Abans les dones no valíem per

res...només per fregar!

Una dona tant té la capacitat de tirar a

terra una casa en quatre dies com, si té

ganes de treballar, fer-la pujar...Això ho

tinc molt i molt clar.

Vés si les dones són capaces de fer pujar

una casa que la meva mare – que va

quedar vídua a 39 anys i amb 4 fills – va

fer que tots tiréssim endavant i, gràcies a

Déu, ben ensenyats.

- - -

El ballar era una excusa perfecte per tenir

contacte amb l’altre...

Totes havien sigut balladores...

El ballar era una cosa ben maca.

I havia una llista i ja sabíem amb qui

ballaríem cada ball: estava tot numerat!

De vegades el que t’agradava tenia tots els

balls compromesos...

...però tu havies de fer com si res. No es

podia notar!

Un diumenge, per exemple, et fixaves que

aquella havia ballat 2 o 3 balls amb un

fulano…i pensaves “això aviat

s’arreglarà”.

- - -

Molt maca, però amb això dels homes...

Vés! És que era més avançada que

nosaltres...amb això ja està tot dit!

I és que ella ja venia d’estar a Amèrica...

La gent del poble la va marginar...

Eren molt amics ella i el metge d’aquí i,

és clar, se’n parlava llavors...



Ah! Sí. Una vegada, quan encara m’havia

de casar, – sempre me’n recordaré – vam

anar a la platja de Sant Sebastià, a

Barcelona, i els vaig veure tots dos...Em

va quedar present allò “però si són...”...

Ella vivia al dia.

Si tenia una ocasió, l’aprofitava.

És que aquí, després de la guerra, ens

vam endarrerir molt! En tot.

- - -

De tota manera, jo hi vaig poc a la

perruqueria.

Jo un cop al mes!

Jo quan em convé.

Jo quan puc.

Jo, aquesta vegada, he trigat més d’un

mes a anar-hi.

Els hi dic que no me’ls tallin massa, que

no m’agrada.

En canvi, a mi em diuen que no me’ls

talli tan curts, però és que així em dura

més.

- - -

Aquells temps anàvem vestides

recatadíssimes…

No es podia anar sense mànigues...

No!!!!

Un vestit ben maco de màniga curta

i...manguitos....

Els manguitos eren per anar a collir el

raïm...

Per conservar la blancor de la pell...

Però si ens fèiem els manguitos de la

mateixa roba que el vestit...

A mi em van fer posar mitges molt

aviat…

Amb talons i sense mitges no quedava

gaire bé.



Per fer gimnàs anàvem amb brusa i

faldilles una mica curtetes, però portàvem

bombatxos...

I curtes no ens hi deixaven anar...

Els bombatxos sota genoll...

I las faldas por debajo de la rodilla...

- - -

És què llavors hi havia molta pobresa...

Tinc aquí, al cap, el cas d’una dona que

tenia 2 fills...que aquella canalla li

demanava menjar...i ella que feia una

truita i hi tirava un raig d’aigua perquè

quedés més grossa.

La mare hi posava formatge perquè

semblés més del que era...

Jo...com que la meva mare era vídua i

tenia 4 fills...per jugar a nines...preníem

una pedra ben llarga, l’embolicàvem amb

un drap i en acabat – tota sola – em feia

uns tips de jugar...amb aquella nina que

era una pedra...però com jo no n’hi ha

gaires...Tothom estava primer que jo...



La parella – el Matrimoni

A 15 anys ens vam posar a festejar i

aquell va ser el primer i l’últim. No ens

plantejàvem altra cosa.

Nosaltres, ara fa poc que vam celebrar els

50 anys de casats. El balanç? Doncs

bé...dues filles i quatre nets.

És que heu de pensar que la que era una

miqueta així...una mica més lleugera ja la

criticaven. Aquella que ja havia anat amb

un noi...i encara que no hagués fet

res...però això d’anar ara amb un i ara

amb un altre...

Hi havia – i hi ha - molt masclisme. Un

cop casades es va acabar tot.

- - -

Jo de soltera vaig treballar un any i llavors

vaig tenir el nen...En aquella època

deixaves de treballar assalariada quan et

casaves o bé quan naixia la primera

criatura. I et diré més, era també costum

casar-te un dia i, si la cosa anava bé, tenir

el primer fill al cap de ben bé un any.

I si no et quedaves embarassada de

seguida era que no valies. De fet, tu

mateixa quan et venia la regla per

primera vegades després de casada

pensaves “cagundena”.

De soltera havia treballat assalariada a la

fàbrica però, tal i com dèiem, quan em

vaig casar ho vaig deixar per passar a

treballar al camp, a la casa de pagès

familiar, i no, no em pagaven cap sou i

tenia molts amos.

- - -

Quan jo em vaig casar- quan hi penso! -, a

casa el meu home hi havia els sogres, una

àvia i heu de pensar que un dels germans

del meu marit, el més petit, encara anava

a l’escola. Em vaig haver de cuidar

d’aquella colla i, a més, vaig tenir 4 fills.

I a més eres forastera! No sabies si una

cadira anava allà o bé aquí. I si canviaves

alguna cosa no la trobaven...

- - -



Quan anàvem a casar-nos bo i que no en

sabien res del matrimoni.

Jo no ho vaig fer mai fins que em vaig

casar...i tenia 27 anys...

Ni les mans ens agafàvem!

Avui en dia – que ho proven tot abans -

no els pot fer la mateixa il•lusió casar-se

que la que ens feia a nosaltres.

Home potser sí que s’hauria de provar

primer perquè si no anés bé te’n poguessis

desdir...Perquè és que abans, un cop ho

havies fet, ja no et podies deixar...

Vaig festejar molts anys i només ens

havíem fet algun petó...I prou, eh! I tot i

així era un pecat.

Doncs jo de petons me n’havia fet mil!

- - -

Ja de casades ens escapàvem a casa dels

nostres pares sempre que podíem...

- - -

Ens agradava el cinema a tots dos i, a

més, ens agradava això de fer manetes al

darrera....Ho fèiem una mica.

És clar que sí!

El que es podia!

Però res més que manetes...

Al cine, si no hi anàvem en companyia, ja

no ens hi deixaven anar.

A mi, la vigília de casar-me em van dir:

“A les 9 a casa!”. I Déu me’n guard de no

haver-hi estat!

Ara també...

(Riures)

- - -



Quan ens vam casar i vam tenir els fills

encara no vam poder fer el que volíem

perquè llavors hi havia els avis.

I els avis manaven.

Quan va néixer el meu fill gran em vaig

fer un fart de patir perquè – com que

manaven els avis – pensava que me li

posarien el nom de l’avi i el pare, el meu

marit, - Joan -. I no, afortunadament van

decidir que es digués Jordi.

- - -

Moltes d’aquestes coses abans no les

sabíem...

No és que les mares i les filles no

s’expliquessin els detalls...és que no es

parlaven aquests temes.

Dos dies abans de casar-me jo sé – perquè

ho vaig notar - que la mare volia dir-me

alguna cosa, però la pobre dona no en

sabia gaire res i estava angoixosa...i jo li

vaig dir “mama, no et preocupis...que tot

el que em puguis dir jo ja ho sé”.

A mi la meva mare no me’n va dir mai

res, però tenia una veïna que em deia “tu,

si vas amb un noi, un petó “bueno” – que

amb aigua marxa -, però res més, eh?!”...

(Riures)

...Sempre m’ho deia...i també

m’explicava que tindria la regla...totes

aquestes coses...

De fet, la qüestió era que tot allò era tabú.

Quin espant quan veies tanta sang...si no

sabies de què anava...

Amb les amigues ens ho explicàvem...

- - -

A mi em manava la meva mare, després el

meu home, després els meus fills i ara els

meus nets i tot.

- - -



Sí, és clar, com deia la Francis:

aguanta...aguanta...

I sobretot tracta’l amb carinyo...encara

que tingui una fulana...perquè després

tornarà amb tu...tard o d’hora el

recuperarà...Sí, quan sigui vell...i no

s’aguanti els pets!

Qui ho deia això?

La Francis...que jo l’escoltava cada dia...

Engegar-lo a fer punyetes és el que havia

de fer!

(Riures)

Però és clar és per això que queda clar

que el que deia la Francis ho escrivia un

home i no una dona. Una dona no les

hagués aconsellat mai aquestes coses...

I a més era rector.

Aquells anys una dona no podia treballar

sense el permís del seu marit. I, és més,

quan nosaltres ens vam casar i vam anar a

l’hotel de viatge de noces ens van

demanar els papers conforme estàvem

casats.

A mi també m’ho van fer.

Conforme érem marit i muller.

Et demanaven el llibre...

No, el llibre no...

Primer et casaves pel civil i després per

l’església i és llavors quan el mossèn et fa

una carta conforme estaves casat...



Feina

A Andalusia teníem l’oliva. I és que no hi

havia treball per a les dones. De fet, per

això vam venir cap a Catalunya. La meva

mare va dir que calia anar a on fos per

tirar endavant i, quan un conegut va venir

de Barcelona i ens va animar a venir, li

vam fer cas. Ens va dir que sí, que

trobaríem feina, i efectivament a la

setmana següent ja estàvem tots

treballant. I no només això perquè jo vaig

entrar a una botiga i, com que no em va

agradar, la setmana següent ja estava en

una altra. I vaig treballar allà durant 7

anys, fins que vaig tenir el meu fill.

- - -

Ara bé, les dones eren un ruc de càrrega...

La meva iaia portava la vinya, la casa –

feia el dinar -, les bèsties,...tot ho

feia...menys estar a casa tranquil•la.

Anàvem a la vinya, anàvem esporgar, a

encercolar, collir olives, raïms,...

A portar el dinar a la vinya cada dia...

I fins i tot l’esmorzar...

- - -

Les noies ja no anaven a treballar perquè,

per començar, no tenien ofici. I, per

tant... s’havien de refiar de trobar un bon

partit...

- - -

Jo vaig anar a cosir bastants anys...encara

recordo que el dia que vaig començar vaig

plorar...i després, quan la mama me’n va

treure, me’n vaig enyorar...aquella dona

em deia “Ara que ja ets oficiala se me’n

vas? El dia que tinguis una hora, vine”.

Hi estava tan bé jo allà. Me’n van treure

per ajudar a casa i per mirar de poder

guanyar algun cèntim.

- - -



Llavors les minyones menjàvem quan la

família de la casa menjava. I menjàvem

bé, però no menjàvem el mateix que ells.

N’hi havia cases on eren més generosos i

tot estava obert i a l’abast i d’altres en que

no tant. Però el que sí estava ben clar és

que no s’agafava res pel nostre compte.

Quan nosaltres ho vam anar deixant hi

van entrar noies que venien d’altres zones

geogràfiques que no eren Catalunya i hi

va haver un canvi significatiu, sobretot per

un tema cultural. No acostumaven a

menjar el mateix que els membres de la

família – perquè probablement estaven

acostumades a menges molt diferents – i

llavors llençaven els menjar que sobrava i

se’n cuinaven de diferent per menjar elles.

I una altra cosa que va passar amb això és

que el rebost anava una mica

descontrolat. I llavors és quan a les cases

que no es tancava el rebost es va

començar a tancar.

- - -

Moltes de les dones de la nostra edat hem

treballat tota la vida. Jo ho vaig fer al

tèxtil...a una fàbrica. Em posava a

treballar a la matinada, que era fosc, i

arribava a casa gairebé de nit. I arribava

tan cansada que només tenia esma de

sopar i anar cap al llit. I el dissabte i el

diumenge pel matí encara me n’anava a

rentar caps a una perruqueria perquè

antigament el diumenge pel matí també

es pentinava. I és que jo em vaig casar

molt jove, amb només 19 anys.

El diumenge per la tarda...

Al cine!

- - -

A les fàbriques també comptàvem amb la

companyia de la ràdio...

És que la ràdio et permetia està distret i, a

l’hora, treballar.

- - -



Hem treballat molt les dones.

Les de pagès molt!

I ara no se sent el picamatalassos...perquè

nosaltres, a casa, a les 7 del matí ja

estàvem picant els matalassos...

Ara ja no n’hi ha d’aquells matalassos.

Ja no es pica res.

- - -

Jo tinc els genolls que no m’aguanten – i

per això no camino – de tant de fregar de

genolls a terra.

Això avui dia ja no es fa.

A mi m’havien fet fregar amb baieta.

Totes havíem fregat de genolls a terra.

La meva mare, com que va quedar vídua

tan jove, vaig haver d’anar a fer feines per

les cases i ara mira.

Fa anys d’això, però.

Abans dels 60 no n’hi havia de pal de

fregar.

I què ho volien lluent!!!

- - -

Abans dèiem que una àvia sempre tenia

feina...allà al costat del foc..cuidant-

se’n...

- - -

El meu marit treballava...però jo no vaig

treballar mai...Bé, treballava a casa amb

tot el que arribava a significar...

La feina de les dones...

...que també anava a la vinya a esporgar i

el que convingués...

Tot això que dius...i el que no dius perquè

ens hi estaríem tota la tarda...també era

treballar...



No estava pagat!

Si anaves a jornal...sí que t’ho pagaven...

No havíem tret ni res el fetge per la boca

per tenir els àpats a punt...i la roba a

punt...i tantes coses...

I després de sopar a planxar...que abans

es planxava més que ara...

I moltes altres!

Si ens paguessin un sou per tot el que

hem fet...només com a mestresses de

casa...Bé, encara cobraríem perquè hores

d’ara encara en fem...

I fregar agenollades a terra...

I fer mantellines...i cortines...

Quantes i quantes hores havíem treballat

quan, després de tot el dia de no parar,

arribava el vespre i treballaves per

fora...que suposava aquell neguit de “He

d’acabar això sigui com sigui abans

d’anar a dormir”.

I per 4 duros!

Llavors se’n feia molt de treball a casa...

I havia cosa per fer...

Venien de Barcelona...

Ens van donar molta feina aleshores.

Estava mal pagat.

Qualsevol cèntim era benvingut.

Jo diria que ni tan sols això...per tal de

tenir feina...

Les dones d’avui dia...que treballen fora

de casa...a més de a casa...penso que no

s’han equivocat perquè remenen uns

cèntims...



Anar per jove

Una vegada vam comprar una vinya i el

meu home va dir que la posaríem a nom

de tots dos. Doncs el meu sogre no va

voler. A les joves no ens tenien en compte

per a gran cosa. Tants i tants anys

treballant per tirar la família, la casa i la

hisenda endavant i no hi ha res al meu

nom.

- - -

Jo em vaig casar molt plena de roba, tenia

de tot – llençols de sota i de sobre i tots

brodats...molt macos -, i va passar que

Cal Freixenet venia els sacs de sucre que

buidaven molt barats...duien unes lletres

pintades i eren d’un cotó aspre...però vaig

pensar que si se m’estripava alguna peça

de l’aixovar... Jo havia pensat que com

que la iaia sabia tant de cosir i posava les

cantoneres tan ben posades – sobretot a la

gira, que es gastava més – li proposaria

que m’hi posés pedaços perquè així

trigaria més a estrenar els nous. Doncs

vols pensar que encara ho tinc

pràcticament tot!

Aleshores tot allò costava un sacrifici

i...Ai Senyor!

Quan et casaves havies d’exposar la roba

a casa i els veïns venien a veure amb què

comptaves.

Et donaven la seva aprovació!

I si anaves per jove i no portaves l’armari

ple de roba, la sogra ja no estava gaire

contenta.

(Riures)

Ara no viviu amb sogres. És molt

diferent, però llavors...

Sort d’això!

Anar a fer de jove era una mica anar a fer

de minyona.

Eres la última de la casa. No tenies ni vot

ni veu (ho diu una dona)

Buenoooo...No eres l’última... (ho diu un

home)

Sí que ho eres! (ho diu la dona)



Nooo...perquè tenies el marit al costat (ho

diu l’home)

Això els que feien costat a la dona i no a

la mare.

Ara!

Havies d’adaptar-te a tots per anar bé.

Tu perquè sempre vas estar a casa...i

aquest també...

Però a tu el teu marit no et feia costat?

Sí però no...

Mireu que jo em vaig casar molt jove i al

principi del matrimoni un dia que el meu

home venia de treballar al camp jo que

m’hi apropo i li faig una carícia...res una

cosa innocent...i la meva sogra – que ho

va veure – se m’apropa i em diu “jo això

no li he fet mai al meu marit”...i jo ja no

ho vaig fer mai més. I això que era molt

bona dona. Però dir-te aquestes coses...

No us penséssiu que fossin flors i violes.

No et casaves amb l’home, et casaves amb

la família. Si no, la cosa no anava bé.

Ara sí que s’hi casen amb el marit les

noies.

- - -

Em sembla que totes hem anat per joves i,

per tant, totes hem anat per minyones.

Vés, s’havia de fer la feina. No només

havies de cuidar els sogres i els avis, de

vegades també els cunyats. I tant! Em va

tocar fer-ho per força...Ara, si ho hagués

vist a venir i hagués pogut triar...potser no

m’hi hagués casat, mira el que et dic!

En el meu cas, la meva sogra tenia tanta

gelosia de mi que si jo deia una cosa ella

ja no en volia saber res, només perquè ho

havia dit jo i no pas ella. Encara que ella

també ho pensés. I jo, al final, me’n vaig

anar a fer feines per poder tenir uns diners

i poder anar a comprar coses que em

fessin il•lusió pel meu fill i roba per a mi.

Perquè tot el que cobrava el meu home

anava per a ella. Jo no veia ni un duro.

Era una altra vida.



Escola

La Srta. Magdalena ens n’havia ensenyat

molt de fer labors o el que avui diuen

manualitats. Fèiem unes capses de vidre...

Les nenes fèiem labors per la tarda i els

nens continuaven amb les matèries o bé

feien deures. Ben bé no ho sabem.

Jo vaig fer un tapete de malla...més maco!

Amb unes agulles...força gran...encara el

tinc. De fet, el tenia posat allà, al

menjador,...Jo també conservo coses

d’aquella època. Quan no hi siguem...ho

llençaran tot.

- - -

Sumes, restes, dictats, llegir i escriure,...i

érem puntuals.

També ens castigaven de cara a la paret

tot el matí o tota la tarda...I no et posaven

llibres als braços? Aquella mestra de Ca

l’Avi tenia un punter llarg - que estava

esquerdat de tant de picar – i ens feia

acostar cap a la taula i parar la mà i

llavors...Pumba! Ens feia anar rectes!

- - -

A part de resar, apreníem doctrina. Però

fèiem de tot...el dijous per la tarda

cosíem...fèiem unes labors maques:

tapetes i coses així. També ens ensenyava

de llegir, d’escriure, gramàtica, geografia,

matemàtiques i aritmètica. Després de

l’escola ja vam anar a aprendre de cosir i

ja va estar. Llavors no hi havia treball per

les dones. No hi havia fàbriques i no hi

havia de res. Al camp treballàvem el

temps de la fruita i fèiem una colla de

noies i anàvem a la vinya a esporgar.

- - -

A les monges no era pas així. Potser

preparaven més les noies per ser

mestresses de casa

Jo vaig anar a les “hermanes” i no vaig

veure mai pegar a ningú, però diferències

n’hi havia. Les monges estaven molt per

les “niñas bien” i les altres quedaven al

raconet.

Ai sí!



Moltes més érem les quedàvem al

raconet...I, és clar, les “niñas bien” que el

diumenge anaven a missa, a veure les

“hermanes” i els hi portaven un obsequi

estaven més ben ateses.

Són coses que es notaven.

A tots els col•legis passava.

Tot allò s’acceptava com una normalitat,

ja no en fèiem cas.

Llavors firmes com Codorniu pagava als

seus treballadors els col•legis i suposo que

és per això que van poder anar a les

“hermanes”...potser hi havies d’acabar de

posar alguna cosa més...ara no ho sé.

Doncs resulta que tenien un hortet i a

aquestes alumnes, a les més pobretes, les

feien anar a buscar herba pels conills i

coses d’aquestes.

Quan ets nano tota distinció es nota i té

una incidència.

I tant!

A Sant Sadurní hi havia la de cal…la de

cal…i així.

- - -

Tant si anàvem amb les monges com si

no, no ens lliuràvem de resar. I quan

anàvem a aprendre de cosir a Cal Pubill

cada divendres per la tarda passàvem el

rosari. Hi havia una modista aquí, al

poble, i tot el jovent hi anàvem a aprendre

de cosir. Però llavors ja no anàvem a

l’escola. No hi havia res més i, per això,

quan acabaves el col•legi anaves a

aprendre de cosir. T’ensenyaven ganxet, a

brodar amb el tambor,...per ser bones

futures mestresses de casa.

Jo m’escapava sempre de les monges

perquè eren molt malparides...Sempre he

estat molt bellugadissa i molt

enraonadora i sempre em castigaven.

- - -



Als pobles era diferent perquè ens faltaven

“medis”. No hi havia, per exemple,

mitjans de transport per desplaçant-se

d’un lloc a un altre. I la criatura que

anava a les monges a estudiar, en general

s’hi quedava tota la setmana interna.

- - -

A les monges, en canvi, teníem un tancat

i practicàvem jocs com ara les 5 pedretes,

la xarranca, saltar a corda,...



La roba

De fet, és cert que als safaretjos – quan

s’anava a rentar roba - com bé el seu nom

indica, s’hi feia safareig. Es parlava de tot

el que passava i també es criticava.

Jo havia vingut molt a rentar a Cal

Catassús. No teníem aigua...

Al meu poble no teníem safaretjos i

havíem d’anar a rentar al riu. I no podíem

fer safareig perquè estàvem molt

separades unes de les altres. No hi havia

oportunitat. Allà anàvem a rentar-hi

també els plats, i les patates...i el que

calgués. És el que passa quan no hi ha

aigua corrent.

Aquí, de vegades també anàvem al

torrent.

Quan anaves al riu o al torrent agafaves el

lloc que més t’agradava.

La meva mare patia del cor i, a l’hora de

rentar, no podia picar els llençols, és per

això que ho feia jo. I la veïna, quan em

sentia picar, venia a rentar-me els llençols.

Quan va arribar la rentadora...Uf!

Jo anava a fregar els plats a un sèquia que

hi havia tot creuant el carrer però, per

arribar-hi, travessava el pati de la caserna

de la guàrdia civil. Imaginat si estava

protegida!

Preferiria estalviar-me el pa que haver

d’estar sense rentadora.

De primer, amb les primeres, s’havia

d’esbaldir.

- - -

Abans fregàvem el terra agenollats a terra

i amb unes baietes de sac...segons a qui li

dius no s’ho creu. I quan el tenies una

mica esmollat – perquè al principi era

enterc i no es podia escórrer -, que anava

bé per fer-lo servir, de seguida començava

a deixar tot de borrim i ja no valia per a

res.

I és que llavors no hi havia aigua corrent.



Anàvem a buscar aigua a la font i a rentar

a la bassa.

Hi havia una drecera que, quan anàvem

amb les galledes, era dreta amunt i me

n’havia fet un tip!

Com que érem joves, podíem.

Llavors ho trobàvem normal...

Els de Casablanca venien a rentar a la

bassa.

Ja n’hem passat, ja.

I encara sort de tenir aquesta bassa.

Quan jo vaig venir a viure aquí, que va

ser quan em vaig casar – a principis dels

60 -, acabaven de posar l’aigua corrent.

En concret, es va posar la primavera del

61.

La vam posar i la vam pagar els

veïns...amb cap ajuda de ningú.

- - -

Mira si tot ha canviat que quan va néixer

el meu fill, com que la meva germana era

modista, em va fer les calcetes de rus i me

les feia amb 2 o 3 capes perquè xuclés el

pipi. I és clar, un cop ho rentava, ho havia

d’eixugar en una corda que col•locava

davant de la llar de foc...

...i ara tot es llença...i no es renta res...

Això ens ho ha portat l’evolució.

Ens fèiem un tip de fregar, de rentar...

- - -

Llavors les gires dels llençols quedaven

estripades perquè és allà on s’embruta

més i les dones ens hi fèiem un fart de

fregar.

I això també ens ho ha portat el benestar.

Ara no s’aprofita ni s’apedaça.

Si ara és moda anar estripat!

- - -



Quan els veig anar estripats sempre penso

que haurien de tenir un càstig.

Abans, si hi haguessin anat nosaltres, ens

haguessin mirat malament.

I pensar que a nosaltres ens apedaçaven

els pantalons per poder aprofitar-los el

màxim possible.

- - -

La meva també. Es posava a rentar la

roba o el que fos i taral•lejava...

...i així anava d’una tasca a una altra...

Jo ja no ho he fet tant.

- - -

Avui dia poses la rentadora i ja està, però

llavors calia tenir en compte molts factors

a l`hora de fer l’esforç de prendre la roba i

tot el comportava tenir-la neta.

I, a més, plovia més...que això era bo per

poder tenir aigua i no tan bo perquè la

roba no s’eixugava.

A mi, encara ara, m’agrada rentar quan fa

sol perquè la roba se m’eixugui amb

l’escalfor que fa.

Les persones d’avui dia, si els hi hagués

tocat viure allò, s’hi haguessin adaptat

com nosaltres...

I és que ens les apanyàvem bé.

-

I heu de pensar que el dia que em

compraven unes sabates noves , les

deixava a la cadira i durant la nit em

despertava, encenia el llum...i tot només

per mirar les sabates. Us ho ben juro.

Pobres de nosaltres...

Aquelles sabates servien per tots els

vestits...encara que no s’hi a diguessin.

Ara et diuen que quines sabates et vols

posar i llavors només hi havia....aquelles.

I ara en tenim més gràcies a Déu.

I ara en tenen unes fins i tot per anar a la

neu!

- -



Nosaltres quan nevava...

Arribàvem a casa plorant de fred als

peus...

I ens sortien penellons...

Avui dia no deuen sortir-ne perquè hi ha

més escalfor.

I clivelles...

Allò era la combinació de mala circulació

i fred.

Te’n sortien fins i tot a les orelles.

I darrera els talons dels peus. Quan en

tenies pensaves “Déu me’n Guard

d’haver-me de calçar amb el mal que em

fan els peus!”. I la de la farmàcia em va

dir que em passava perquè patia fred i

llavors em va comentar que em posés

mitjons ben llargs i botes perquè el que

convenia era escalfor. I em van marxar.

I uns bons mitjons de llana.

I per les clivelles als secs dels dits...com a

remei em va donar una pastilla de sabó

que es veu que es posen els paletes...

I, és clar, és que sempre estàvem

remenant aquella aigua tan freda: per

rentar plats, donar menjar a les bèsties...

- - -

I cal fer incís en que nosaltres no teníem

els bolquers d’avui dia. Canviàvem a la

criatura, trèiem les caques i rentàvem

aquelles calces. Les esteníem al sol perquè

quedéssim blanques...

I no en teníem una sola de criatura...

Jo en 5 anys en vaig tenir 4.

Agafa’t!

Jo en 5 anys 3.

- - -



Pues no ha salido en este video ningún

anuncio de lavar y en aquella época salían

muchos…De Colon y esos…

Era una de las cosas que hacía más falta

en una casa…

Estaba ése…el Elena…los polvos de lavar

Omo…

Pero este último era muy antiguo…

En los anuncios de lavar ropa siempre

salían mujeres.

Y hoy en día todavía es así.

A lavar… ¡las mujeres!

Y en los de cocinar igual…

- - -

Jo de mudes de roba tenia la de cada dia

– que portava bata - i un vestit per

estrenar cada any per la Festa Major...i

prou. És ben veritat!

No teníem gaire més...no...

Per la Festa Major...llavors...ens agradava

portar un vestit ben maco...

De tant en tant...

Estrenàvem l’abric per Santa Llúcia...

O per la Puríssima...

I el fèiem durar...

Jo estrenava l’abric un any...i l’any

següent la Cèlia me’l tombava del revés. I

tornava a quedar ben maco.

I es tombaven els colls i els punys de les

camises...

Jo encara ho faig ara quan queden

segats...Els tombo i la camisa torna a

quedar nova.

- - -

El que són les coses, recordo que a casa el

pare, el padrí sabia fer mitjons amb 4

agulles...

Jo també en feia...La mare els feia i jo la

seguia...

Quan eres al taló feies un tros “suelto” i

després el tombaves i així...



I així no els havíem de comprar...

Allò que dèiem...

Una troca de llana...

Què no! Que era un cotó...

N’hi havia de tot...

Jo encara tinc les agulles...no les fa servir

ningú... De fet, no me les he mirat mai

més...potser són rovellades...Tot i que no

ho crec perquè les tinc molt ben posades...

Jo, com a mínim , en tinc 10 i les tinc ben

embolicades i desades...

Eren de ferro...

Després de fer tota la feina de casa encara

ens quedava temps per fer mitja...per la

tarda...

Cap al tard...

Jerseis de mitja també n’hem fet...

Anàvem a Vilafranca....que ens ho

dirigien...I ganxet...n’havia fet un tip...Em

vaig fer unes cortines de ganxet pel davant

que hi vaig trigar 2 anys o 2 anys i mig

per fer-les. Hi vaig treballar 2 hiverns o 2

estius...

Encara les tens?

Sí. Són les que tinc posades.

- - -

I el dia que em mori...què en faran de

tanta roba?

Vols que t’ho digui? Ja s’espavilaran.

De vegades estic sorgint alguna cosa, la

meva filla em diu “Ara s’entreté

aquí?!”...”Agafi’n un de nou de

l’armari!”...(Riures)

Però sorgeixes?

Vés! Si a una coixinera se li ha trencat la

cinta de lligar...



Tenint-ne a l’armari de noves?

Tenint l’armari ple de roba! I, espera, que

encara tinc coses a l’armari de la sogra...2

calaixos ben plens...

I, en canvi, els joves d’avui dia...les noies

un dia s’enamoren d’un noi...la setmana

següent s’ajunten...i guaita...i viuen sense

tovalloles...

(Riures)

Si avui no calen...

Potser llavors no calia tampoc tanta

cosa...

Aquell sacrifici...

A tot arreu és el mateix.

Un mínim també es necessita, eh!

El pitjor és que, si mirem enrere,

matàvem les hores fent l’aixovar...

Les hores es viuen!

I el “tatxado”...

Si totes aquelles hores que vam dedicar a

allò hagués pogut estudiar! I llegir molt!

Jo no hi vull ni pensar en tot aquell temps

perdut.



Un agraïment a totes les àvies que van participar

en aquest projecte, per regalar-nos el seu temps,

les seves vivències …el seu llegat

Subirats 8 de març de 2022


