
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 05695M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 01/10/2008 - Hora: 00:06

DIMECRES
1 D’OCTUBRE DEL 200856 el PeriódicoConnexió a internet: http://www.elperiodico.cat

����
ESPECTACLES
CULTURA
GENT
TELEVISIÓi Aquesta noia d’origen taiwanès

és el primer clavecinista en
13 anys que actua dins el cicle
El primer Palau.

Cheng-I Chen Liu
PALAU DE LA MÚSICA (19.30 HORES)

icult@elperiodico.com

El dietari d’una nena de 12 anys
relata la guerra civil a Barcelona

ERNEST ALÓS
BARCELONA

«G
ana, gana, gana. Una
gana que no s’acaba-
v a m a i , u n a g a n a
contínua, que no et

deixava viure». I la por per les bom-
bes, i la inquietud per les notícies
del front. Això és el que comptava
en la vida d’una nena de Barcelona
que tenia 12 anys quan va començar
la guerra civil i que va escriure les
seves impressions en dues llibretes
escolars. Així ho recordava ahir l’au-
tora, Encarnació Martorell, als 84
anys. Aquests quaderns han estat 70
anys oblidats –no els va ensenyar
mai a ningú– però acaben de veure
la llum (Amb ulls de nena. El dietari de
la guerra a la rereguarda, Ara Llibres).

De memòries escrites durant la
guerra o rememorades anys després
n’hi ha moltes. Però impressions es-
crites per una nena de 12 a 14 anys,
amb el valor de la immediatesa i
sense reelaboració posterior, no.
Martorell, a més, cronista oficial del
modèlic grup escolar Ramon Llull,
es va esforçar, amb sensibilitat ado-
lescent, això sí, a crear un text litera-
ri, amb diàlegs i reflexions.

L’autora, reticent en principi a
causa del Parkinson incipient que
l’afecta, va voler presentar ahir el lli-
bre: «És interessant que es recordi i
que s’expliqui què va passar, sobre-
tot al jovent. Durant anys hi ha ha-
gut un tabú, primer per la repressió
de Franco i després perquè no tení-
em ganes de recordar. Però s’ha de
saber la veritat».

En el llibre destaca la importàn-
cia, obsessiva, que tenia d’aconse-
guir alguna cosa de menjar, i el do-
lor dels pares per no poder alimen-
tar les criatures. «Anar a passejar,
quedar amb les amigues, ballar sar-
danes, les coses que s’havien de fer a
aquella edat van quedar substituï-
des per la feina d’aconseguir men-
jar», va recordar ahir.

EL FINAL / El dietari es va interrom-
pre el 7 de gener de 1939, 19 dies
abans de la caiguda de Barcelona. La
mort del noi de qui l’autora estava
platònicament enamorada li va im-
pedir continuar escrivint i recollir
l’entrada de les tropes de Franco a
Barcelona. Però ahir la recordava
així: «Per tots els carrers volaven pa-
pers estripats, se sentia cantar les
tropes, amb els moros al davant.
Vaig plorar perquè tenia ganes que
la guerra s’acabés, però no d’aquella
manera. Feia vent i feia fred». H

‘Amb ulls de nena’ recull el contingut de dues
llibretes que han estat oblidades durant 70 anys

L’autora, Encarnació Martorell, rememora l’ànsia
per aconseguir menjar i la por de les bombes

RECUPERACIÓ EDITORIAL DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA

DANNY CAMINAL

SET DÈCADES DESPRÉS 3 Encarnació Martorell, ahir a Barcelona, durant la presentació del seu llibre, i en una fotografia escolar del 1938.

«SOVINT ES VEUEN DONES PLORANT, PERQUÈ SE’LS EN VA EL FILL AL FRONT»

LES IMPRESSIONS D’UNA NENA

33 «Qui ho hauria de dir que avui,
19 de juliol del 1936, hi hagués
aquesta revolució? Ningú. [...] Però
es diu que no durarà gaire».

33 «Ja ens ho esperàvem, per la
primera cosa per a la qual es fa
cua és per a les patates. És la
primera cua que faig en els dotze
anys de vida que tinc. Ens llevem a
les sis, el meu germà i jo, per
agafar tanda».

33 «Arriba el dia d’anar a l’escola,
però es retarda uns quants dies. [...]
En falten moltes, de 44 que érem a
la classe, sols n’hem vingut 26».

33 «...on més a la vora cauen les
bombes és a Badalona, Poble
Nou, el Masnou i altres pobles.
Per ara encara no he pogut sentir
el soroll d’una explosió. Potser és
més horrible del que penso!»

33 «...sento diverses explosions
seguides. Els minuts em semblen
anys. [...] Miro per una finestra.
Està tot fosc; solament de tant en
tant es veu una resplendor que
surt de Montjuïc. [...] Vaig a casa
l’àvia a veure si els ha passat res,

però per sort estan tots vius».

33 «És avorrit anar a l’escola, totes
van marxant menys jo. Ara es ve a
acomiadar la Mercè Roig; [...] Jo
penso que potser allà on va hi
trobarà la mort; així em consolo».

33 «Per fi, com tothom desitjava, es
raciona el pa, els ous, la carn, el
carbó i les patates. Ens lliuren un
carnet amb les cinc targes
corresponents. La falta de menjar
augmenta, i allà on hi ha un tros de
terreny per llogar l’agafen uns
quants i hi planten. [...] Estic llepant
el plat amb la llengua. He acabat de

menjar una truita i ja no tinc més
pa. És horrorós haver de menjar
sense quasi gens de pa. [...]
L’assumpte del sabó es posa
pèssim. A la galeria tenim el cubell
ple de roba bruta; fa dues
setmanes que no rentem».

33 «Criden les quintes del 37. De
bon matí em desperta la veu:
‘Un...! Dos...!’ Són els homes que
fan la instrucció militar. Tot sovint
es veuen dones plorant, perquè
se’ls en va el fill al front o perquè
no saben notícies d’ell».

33 «Vaig pujant l’escala de casa
mentre penso què hi haurà avui
per sopar. Farinetes? Ja no tenim
farina. Sopa? Ni pensar-ho [...]
més amunt veig una cosa. Pujo de
pressa i l’agafo. Quina decepció.
Em pensava que era una avellana,
però és una closca».

33 «La meva opinió és que l’oncle
va morir. [...] Un company diu que
el va veure morir, ara ens diuen
que el van ferir, durant aquest
temps no ens en retornen cap
carta, ni ens comuniquen si és
mort o desaparegut».

33 La llibreta on es va escriure el diari (a sota) i un fragment (a dalt).


