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Aquest article s’ha confegit a partir dels records 
de persones nascudes entre 1929 i 1934. Avui 
gairebé freguen la vuitantena d’anys, però en el 
moment dels fets que s’expliquen eren només uns 
nens. Hem d’advertir que tot exercici d’història 
oral té avantatges i inconvenients. Entre els pri-
mers, la immediatesa, la frescor i la proximitat 
dels testimonis quan als fets narrats; entre els 
segons, les idealitzacions, les tergiversacions, 
els oblits i les contradiccions. Conscients que 
aquí només podem mostrar una petita part de 
la memòria, i amb la limitació que suposa la 
impossibilitat d’entrevistar la totalitat dels tes-
timonis disponibles, ens acontentem a oferir-ne 
un petit tast. Hi ha molts més records i també 
altres lectures de la realitat. Per a l’historiador és 
primordial conèixer la «veritat», però també ho 
és conèixer per quines vies i quins mecanismes 
una determinada versió dels fets esdevé memòria 
col·lectiva i queda fixada en una societat.

Agraeixo profundament l’amable col·laboració 
i les informacions de Lluís Ros, Ciset Ginesta, 
Josep Pareta, els germans Josep i Miquel Ribas, 
Joan Poch i algun altre més que ha preferit restar 
en l’anonimat. Al mateix temps, a tots els demano 
disculpes si no he estat capaç de transmetre amb 
prou exactitud l’essència de les seves vivències.

LA GUERRA CIVIL VISTA AMB ULLS DE NEN 
RECORDS D’INFANTESA

A principis de febrer de 1939, l’exèrcit republicà es 
trobava en retirada cap a la frontera francesa. El pas del 
riu Ter pel pont de Verges era un punt estratègic que 
calia defensar per a obstaculitzar l’avanç de les tropes 
franquistes. En tota la vora de riu, des de Canet fins 
gairebé a tocar Jafre, s’hi havien excavat unes trinxeres 
en ziga-zaga, una disposició estudiada per a evitar que si 
l‘enemic hi entrava, pogués causar estralls simplement 
disparant en línia recta. Els nostres avis recorden com, 
de petits, s’havien passejat per aquestes trinxeres; hi 
trobaven quantitats importants de bales, bombes de 
mà i altra munició que després utilitzaven en els seus 
jocs, i que també carregaven de polls, cosa que ens 
informa de com devien ser, d’infernals, les condicions 
de la lluita en aquelles rases. Al cap d’un temps, quan 
els terrenys van retornar a la seva funció original com 
a camps de conreu, les trinxeres van ser enterrades. A 
la zona del mas de Dalt també n’hi havia hagut.

En aquells moments d’efervescència bèl·lica, un 
dels entreteniments de la mainada consistia a procurar 
apropar-se al camp d’aviació de Canet. Sembla que el 
camp l’havien fet construir als pagesos mateix, que 
van haver de tallar arbres i planejar el terreny. Molts 
recorden el cas d’un avió que no arribà a aterrar i va 
caure al mig d’un camp de l’«Esparter». Per a grans i 
petits va ser un espectacle fenomenal, anar a veure 
aquella andròmina estavellada. En Josep R. ens recorda 
que els avions que venien a Canet eren els més vells, 
que ja havien fet la Primera Guerra Mundial; «els més 
bons eren al camp de Celrà».
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La voladura de l’antic pont de Verges, aquell febrer 
del 39, va quedar gravada també en la memòria de 
la mainada d’aquell temps. Les explosions van tenir 
lloc durant la nit, i l’ona expansiva fou tan forta que 
«semblava una tramuntanada»: els vidres i miralls de 
les cases van trontollar, i els fragments i enderrocs del 
pont van volar a una distància molt considerable. En 
substitució del pont, els «nacionals» van construir una 
mena de passarel·la amb pontons molt arran d’aigua. 
Al cap de pocs mesos, quan va venir el primer aiguat, 
aquesta passera anà riu avall. Llavors es va construir 
un segon pont, no tan arran d’aigua, però només els 
va durar quinze dies, perquè novament l’aiguat va ar-
rossegar arbres i branques que hi quedaven encallats, 
fent botada, fins que la pressió va ser tan forta que el 
pont… «també va anar a parar a l’Estartit».

Els combats, a Verges, van durar només un parell de 
dies. Quan hi havia bombardeig, la gent s’amagava sota 

els carros i també buscava protecció en 
llocs on hi hagués voltes. 

Pocs dies abans de l’entrada dels 
franquistes, alguns homes de Verges 
s’havien amagat cap a la muntanya. 
Van fer un gran clot a terra que, tapat 
amb branques, es convertia en un 
amagatall perfecte. Des d’allà dalt po-
dien veure perfectament si s’apropava 
algú. La mainada els anava a portar les 
provisions.

Quan l’entrada dels nacionals ja era 
imminent, molta gent va sortir del 
poble per refugiar-se en diversos in-
drets: uns van anar cap al mas Bagué, 
uns altres cap a la Vall, etc. En Lluís 
recorda com si fos ara que, mentre 
anava amb la seva mare de camí cap al 
mas Bagué, va aparèixer un avió al cel 

i tots van córrer a refugiar-se sota una olivera. Molta 
d’aquesta gent que es va refugiar fora del poble hi 
tornà ràpidament quan, durant la nit, va córrer la veu 
que els «nacionals» destrossarien tot allò que trobessin 
abandonat. En Lluís ens explica que, en arribar a casa, 
va trobar que un oficial volia dormir al seu llit i ell el 
va fer fora a coces: «Jo només tenia quatre o cinc anys 
i l’home s’ho va agafar bé. No va passar res.»

D’aquell retorn al poble, en Joan, que s’havia refugiat 
a la Vall, ens explica que a la retina encara hi guarda la 
imatge dels soldats nacionals escalfant-se amb la palla 
i el brancam que trobaven a les eres que hi havia a la 
zona del Pedró. Havien travessat el riu i anaven ben 
molls: qualsevol cosa era bona per a entrar en calor i 
eixugar la roba, ni que fos un foc de palla.

En aquells dies de combat, fins els gestos més quoti-
dians i innocents podien esdevenir perillosos. En Joan 
recorda que, un vespre, la seva mare va pujar al tercer 
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pis de casa, on tenia les conilles, 
per donar-los menjar. A la mà hi 
portava un llum per poder veure-
s’hi; però, quan va ser a dalt, tot 
de cop va sentir com li disparaven 
uns trets. Des de la distància, algú 
devia interpretar que aquella llum 
en la foscor podia ser un senyal 
estratègic.

En Josep R. va tenir també alguna 
experiència emocionant. Recorda 
que una vegada eren per Canet, 
mirant els avions, i els van dir que 
marxessin de pressa cap a casa, que 
la cosa s’embolicava. Efectivament, 
l’aviació franquista va començar 
a metrallar les carreteres (la de 
Torroella i la de Figueres). En 
aquell temps les vores de les carreteres eren plenes 
de plàtans –per cert, estaven tots pelats a l’alçada de 
l’eix de les rodes de carro, perquè de vegades, quan 
s’encreuaven dos carros, el botó de roda hi fregava–. 
Els nanos van haver de tornar a casa saltant de plàtan 
en plàtan: «Sentíem xiular les bales ben a prop, ja ho 
crec!» Recorden que hi havia una peça d’artilleria que 
disparava en ràfegues de quatre trets; en deien la loca. 
Comptant els trets, sabies quan et podies moure i 
quan no.

El poble no va resultar especialment perjudicat pels 
bombardejos, però sí que algunes cases van rebre im-
pactes d’obús. En va caure un prop de Can Belino, a 
l’altra banda de la carretera de Girona. Allà hi havia el 
cafè d’en Tià; l’amo va morir, però la seva dona, que 
era germana d’en Milio «Boter», es va salvar perquè en 
aquell precís moment havia anat «a buscar el cabàs».

Però els nens de la immediata postguerra, com tots 
el nens del món, veuen les coses amb uns altres ulls: 
tot és susceptible de convertir-se en joc. Era un joc, 

per exemple, arreplegar munició (sobretot bombes de 
mà) i fer-les explotar. En general «sabien» el que tenien 
entre les mans, però un parell de vegades es van produir 
accidents importants, com el que va costar un ull a en 
Joan «Bonic». Era un joc recórrer les teulades i, quan 
arribaven a un galliner, menjar-se els ous que hi trobes-
sin. I era un joc també fer guerres de pedres a la Placeta 
o enfilar-se temeràriament a l’autobús en marxa. Era 
l’època dels vehicles amb gasogen. La mainada anava 
a la pujada del Pedró a esperar el cotxe de línia que 
venia de Girona, perquè per a superar el desnivell ho 
havia de fer a molt poca velocitat. Allà ho aprofitaven 
per a enganxar-se en alguna banda i «viatjaven» fins a la 
parada oficial, que era a can Jepet. En Lluís ens explica 
que una vegada l’autobús no va fer la parada i ell va 
haver de saltar i va caure per terra. L’àvia de can Jepet, 
la Roseta, començà a cridar i a exclamar-se perquè es 
pensava que havien atropellat la criatura.

Entre els jocs més habituals en la mainada dels pri-
mers anys quaranta hi havia les boles, els sants (imatges 
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de cartó) , el restinyoli, el cavall fort, 
la baldufa i un parell de jocs més que 
ara ja es deuen haver perdut. D’un no 
hem pogut aclarir el nom que tenia en 
aquell temps, però fa trenta anys un 
servidor hi havia jugat i l’anomenàvem 
el «territori», i es jugava clavant gani-
vets o altres objectes punxants a terra; 
de l’altre en deien «el rei i la reina», i 
es jugava amb trossos de canya que es 
deixaven caure a terra aleatòriament i 
llavors s’havien d’anar recuperant, a 
l’estil del joc xinès dels palets.

En qualsevol cas, el joc estrella era el 
futbol. El problema era que no sempre 
tenien pilota, i d’allò que tenien no se’n 
podia dir exactament pilota: era una 
bola de cuir sargida de totes bandes. 
Cada vegada que es rebentava la portaven a en Pitu 
«Baster», el qual, tot i que tenia una personalitat una 
miqueta peculiar, era un artista en el seu ofici i feia 
«miracles».

Quan venia el bon temps, era l’hora d’anar a nedar. 
Els petits n’aprenien al rec de l’Estany i a les Tribanes. 
Uns nens n’ensenyaven als altres, moltes vegades 
d’amagat dels pares, que lògicament ho consideraven 
una activitat perillosa. «El traje de bany ja el portàvem 
de naixement», és a dir, ningú no tenia banyador. Els 
qui ja sabien nedar anaven al rec de Molí. N’hi havia 
que eren com peixos i anaven del molí a cal fuster con 
si res; d’altres, com en Joan «Bonic», tenien la capaci-
tat d’aguantar molta estona a sota l’aigua. Entre bany 
i bany, sempre hi havia temps per a «assaltar» algun 
presseguer o qualsevol altre fruiter que hi hagués a la 
vora. De vegades tocava sortir corrents.

També era a l’estiu, sobretot quan s’acabava de batre, 
que es feien uns «tiberis» excepcionals. El dissabte, per 
exemple, un parell o tres d’homes anaven a Montgó 

a pescar i s’hi quedaven a dormir. El 
diumenge al matí la resta de la colla hi 
anava des de Verges amb carros. Avui seria 
un espectacle formidable, veure arribar 
aquells carros a la platja de Montgó i 
contemplar com, tot just desenganxar-los, 
els animals es tiraven a l’aigua i nedaven 
meravellosament. En Josep P. recorda 
com li agradava d’enganxar-se a la cua de 
l’euga i deixar-se portar dins l’aigua.

Quan pregunto a aquests «nens» si se 
senten traumatitzats per la guerra, em 
responen que ells s’ho van passar molt 
bé. Eren uns temps molt difícils, no hi 
havia de res, però malgrat això, tots con-
serven un record entranyable de la seva 
infantesa.

Amb recança, deixem al tinter moltís-
simes altres històries que ens parlen, per exemple, de 
berenades al riu, o de «la Sorda» i la «Rosario», les estra-
perlistes més famoses del poble, o de feixos de bitllets 
als baixos de l’Ajuntament, o del retratista que venia 
al poble cada any per la festa major, o d’un temerari 
que es va enfilar al campanar pel cable del parallamps, 
o dels gitanos que vivien a Verges, o de quan el desni-
vell de l’actual plaça de l’Onze de Setembre servia de 
carregador per a introduir el bestiar dins els camions, 
o d’aquell nen que no volia la llet sense sucre i la mare 
la hi va servir dins la sucrera buida, o de tantes i tantes 
anècdotes, peripècies i tragèdies que avui són només 
records, però que un dia van ser la realitat viscuda per 
uns nens als quals les circumstàncies obligaren a ser 
adults molt abans d’hora.

Sigui aquest article un modest homenatge a tots els 
nostres avis, de qui tant hem d’aprendre encara.

SALVADOR VEGA




