
“La historia de un pueblo no es lo que ese pueblo ha vivido,

  sino lo qué ese pueblo recuerda y cómo lo recuerda.”                                
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INTRODUCCIÓ

Des de molt petits estudiem història des de la perspectiva dels esdeveniments, però sovint estem 

oblidant que els protagonistes de la història són persones reals, individus amb noms i cognoms. Des 

del gran Cèsar, fins a la persona més insignificant i desconeguda del món han format part de la 

història, creant-la i teixint-la. I en parlem dels successos, i dels grans emperadors, reis, filòsofs, etc. 

Però, on està la història de la gent com nosaltres? On està la gent normal i corrent, la quotidianitat? 

Nosaltres vivim un present que ja és passat i que alhora és futur i hi haurà un dia en que la nostra 

edat contemporània serà un món diferent al que estem acostumats i els joves i nens estudiaran la 

nostra vida, com a història, com un passat molt llunyà,  com nosaltres veiem de  llunyana l'època 

medieval.  I  els  nostres  noms no  apareixeran  per  enlloc.  És  totalment  comprensible,  ja  que  no 

acabaríem mai si a classe d'història es tractés  la vida de totes les persones de les quals es conserven 

rastres. I de les que hem oblidat totalment?

Per això tot i que el meu treball de recerca és d'història, més concretament sobre la immigració 

andalusa cap a Catalunya durant els anys 50 i 60, l'important i l'essència del treball són les vivències 

que molt amablement i amb molta il·lusió m'han anat narrant un conjunt de persones que aniran 

apareixent al llarg del meu treball. L'important és la constatació a través de la història d'aquestes 

persones dels fets que podem llegir o estudiar a l'escola.

Primerament he de dir, que el títol 'De boca en boca: històries i vivències dels altres catalans' en 

particular l'última part, és a dir, la part dels 'altres catalans' és el d'un llibre, escrit per Fransesc 

Candel,  que tracta  precisament aquest  tema que l'autor  coneix de primera mà,  tot  explicant les 

condicions en les que vivien, les Cases Barates, etc. D'aquí precisament surt el meu títol, en senyal 

d'un gran referent del tema.

És necessària una contextualització en la societat per a saber que succeïa en general durant l'etapa 

de la postguerra i les dècades dels quaranta i cinquanta, i aquesta és la part teòrica del treball. Ha 

sigut una recerca en munts de llibres d'història, d'economia, diaris antics, fitxers i documents que he 

pogut localitzar sobretot a l'Arxiu Municipal de Palafrugell.  

D'altre banda podem considerar com a part pràctica o treball de camp el recull de les històries de 

primera mà, primer dels meus avis i més endavant de persones amb les quals he contactat per mitjà 

de l'Irene Genís. El desembre de 2009 l'Irene va publicar un treball extens a la revista  'La torre 
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Ferrera' sobre la immigració a Mont-ras als anys 50 i em va facilitar el contacte amb les persones 

que ella havia entrevistat. He conegut  a les filles del primer immigrant que va arribar a Palafrugell 

durant l'onada d'immigració dels anys cinquanta, així com a persones que van arribar a Palafrugell 

amb el meu besavi.

D'un primer  moment  vaig  plantejar  el  meu treball  com a  anàlisi  de  la  postguerra  en  diferents 

aspectes: la immigració a Catalunya, l'ensenyament, el nacionalisme català durant el franquisme, 

problemes com el divorci o una família nombrosa en l'època, etc. L'inconvenient va ser que era un 

temari  massa  extens  i  alhora  poc  delimitat.  Llavors  vaig  decidir  centrar-me  únicament  en  la 

immigració, ja que per si sola constituïa un tema prou ampli i complex.

Un cop discutit amb el tutor del treball de recerca, tots dos varem estar d'acord que en un treball 

amb aquest enfocament històric no es podia plantejar una hipòtesi interpretativa inicial, ja que es 

basa  fonamentalment  en  el  recull  i  descripció  de  les  vivències  d'unes  persones.  En  tot  cas,  ja 

arribaria al final l'hora de treure conclusions. De tota manera, he de dir que jo creia que hi devia 

haver  hagut  un  rebuig  inicial,  per  part  de  la  població  autòctona,  equiparable  al  que  generen 

actualment els immigrants africans i sud-americans, i això no s'ha pas posat de manifest en els relats 

Primerament, volia esbrinar a partir d'una enquesta quin tant per cent de la població provinent de 

fora de Catalunya tenia els seus orígens en la immigració andalusa, agafant com a mostra també la 

generació del 93. Però tal i com em va mostrar el meu tutor de treball no era possible fer una 

enquesta a una mostra veritablement representativa ni de ni de Palafrugell, i encara menys de tota 

Catalunya. Ja que no podia fer-ho així, vaig cercar aquestes dades a l'Ajuntament i em van dir que 

eren confidencials i que no podia accedir-hi.  de les persones amb qui n'he parlat.  A partir d'aquí 

vaig pensar que el que sí que podia intentar descobrir era el grau de coneixement dels seus orígens 

dels joves de la meva generació, i aquest va ser l'objectiu de la meva enquesta.

L'objectiu més rellevant del meu treball és, per tant, la constatació de les vivències d'unes persones 

que no es  mostren en els  llibres  de text,  però que són els  nostres  antecedents  més immediats. 

Records alegres,  tristos o amargs que han constituït  la llarga vida d'uns i  que ens han ajudat a 

construir el món en què nosaltres hem de viure.
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1.ELS PROTAGONISTES

En  José  María  Robles  i   la  Carmen 

Rosillo estan  casats  des  de  l'any  1963, 

després que ella quedés vídua als 20 anys 

d'un cosí  de'n  José.  Tots  dos  provinents 

d'Alcúdia  de  Guadix  (Granada),  varen 

venir a Catalunya, concretament a Mont-

ras, on encara hi viuen actualment, just al 

costat  de  la  nova  carretera  que  se'ls  va 

menjar un tros de pati  de casa.  En José 

María va néixer l'any 1936 i va venir l'any 

1948. En canvi la Carmen, nascuda el 15 d'Agost de 1929, va venir dos anys després, l'any 50. Ell 

ha treballat tota la seva vida de paleta i 

ella de  mestressa de casa.

La  Maria  Noguer  va  néixer  el  18  de 

febrer  de 1933 a Mieres (la  Garrotxa), 

així doncs no és una immigrant del sud. 

Va arribar a Palafrugell l'any 1960 per a 

treballar, com ha fet durant 45 anys de la 

seva  vida,  com  a  llevadora.  Ens 

explicarà de primera mà  les condicions 

de vida de la gent que en aquells anys va 

arribar  a  Palafrugell  provinents  del  sud d'Espanya,  ja  que 

com  a  conseqüència  de  la  seva  feina  va  estar  molt  en 

contacte amb ells.

L'Antonio Robles és  germà de'n José María  i  actualment 

també viu a Mont-ras en el carrer Morena. És el menor dels 

9 germans (dels quals 3 van morir de ben petits) i va néixer 

dos anys després que en José Maria, el 2 de Juny de 1938. 

Així com en José Maria, l'Antonio ha treballat tota la seva 

vida de paleta.
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En Joan López va néixer a Letur (Albacete) el 

30  de  juny  de  1945  i  és  el  propietari  de 

l'Estanc de Plaça Nova de Palafrugell. Va venir 

a Palafrugell l'any 1950 amb el seu pare Blas 

López  Álvarez  (12  de  març  de  1914-  6  de 

febrer del 1996) i la seva mare Maria Sánchez 

López  (15  d'agost  del  1921-  12  de  maig  de 

1996).

Jeroni  Molina i  Angelina  Gómez 

porten  casats  54  anys.  En  Jeroni  va 

néixer  a  Guarromán  (Jaén)  el  14  de 

novembre  del  1936  i  va  venir  l'any 

1947, primerament a Palamós, tot i que 

al cap de pocs mesos va traslladar-se a 

Mont-ras.  L'Angelina  va  néixer  el  7 

d'abril  de 1938 a El  Carpio (Còrdova) 

tot i que es van traslladar a Alcúdia al 

cap  de  poc  temps.  Ella  va  venir  a 

Palafrugell als 9 anys, l'any 1947. En Jeroni ha treballat en molts llocs durant la seva vida, però a 

partir dels 35 anys fins a la seva jubilació va ser de paleta. L'Angelina en canvi, només va treballar 

abans de casar-se, a l'Hotel Tamariu, mentre el seu marit feia la mili.

L'Estrella  Sánchez Fernández va  néixer 

el 12 de febrer de 1940 a Filiana (Granada) 

un poble al costat d'Alcúdia de Guadix. Va 

venir  primerament  a  Torrent  l'any  1962, 

poc temps després de casar-se, i no va ser 

fins 11 anys després que es va traslladar a 

Palafrugell. Ha treballat fent temporades a 

l'Hotel Tamariu.
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Francisco  Zamora  Molina,  va  ser  el 

primer  immigrant  que  va  arribar  a 

Palafrugell fa més de 70 anys, procedent 

de  Palomares  de  la  província  d'Almeria. 

Nascut el 26 d'abril de 1920, era el fill més 

gran  de  la  seva  mare,  tot  i  que  tenia 

germanastres més grans (de l'anterior dona 

del seu pare) que negociaven amb bestiar. 

Des dels 7 anys fins que es va fer gran, va 

fer de pastor d'ovelles. D'ell en parlem amb 

les seves filles  Catalina i  Cármen, ja que 

malauradament ens va deixar el desembre 

de  2009.  Ell  va  immigrar  a  Ripoll  l'any 

1938 i l'any 1940 va traslladar-se a Mont-

ras. 

Francisco Perea Ortiz, nascut a Pozo Alcón (Jaén) el 20 de juny de 1927, va venir  l'any 1949 a 

Catalunya amb el seus germans Joaquín i Patrocinio i escollí Mont-ras perquè ja hi vivia el seu 

cunyat  Emilio  Moya.  La  seva  dona, 

Francisca Muñoz Román,  nascuda el 

14 de març de l'any 1932, va venir tres 

anys  més  tard,  quan  en  Francisco  va 

trobar feina, portant amb ella els seu fill 

i  la seva filla.  Actualment viuen en el 

carrer Major de Mont-ras, en una casa 

molt  a la vora de l'Església i  tenen al 

costat  la  casa  de  la  seva  filla  Maria 

Isabel.
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L'Adoración  Hernández  Porcel va  néixer  el  23 

d'octubre  del  1917.  L'any 1943 va  venir  amb el  seu 

marit  Torcuato  Fernández  López  a  Catalunya. 

Primerament, van establir-se a Girona, on el seu marit 

va  treballar  en  una  fàbrica,  i  al  cap  de  8  anys  van 

traslladar-se a Mont-ras,  on ja  s'hi  trobava la  família 

Robles,  parents  d'en Torcuato.  A més a més de tenir 

cura de la casa i de nou fills, sis dels quals van néixer 

aquí,  va  treballar  fins  la  seva  jubilació  netejant  el 

Restaurant  Madame  Zozó.  A  més,  durant  set  anys 

també netejava a l'escola Torres i Jonama de Mont-ras i 

encara durant catorze anys va netejar  l'Ajuntament.
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2.LA IMMIGRACIÓ ANDALUSA A CATALUNYA

2.1.Motius: fam i misèria

L'any 1939 va finalitzar  la  Guerra  Civil  (1936-1939) 

amb  la  victòria  de  l'exèrcit  nacional  encapçalat  pel 

general  Franco.  L'Estat  espanyol  començà  una  nova 

etapa, una dictadura on el  Caudillo acumulava tots els 

poders i cada pas es donava sota les seves directius: el 

franquisme.

A partir  de  llavors,  Franco  va  decidir  implantar  una 

nova   política  econòmica  per  tal  de  reconstruir  les 

infraestructures bàsiques i per reiniciar l'activitat productiva. L'autarquia fou aquest nou sistema que 

es basava en l'autosuficiència econòmica de l'Estat a partir de reduir al mínim el contacte econòmic 

amb l'exterior així com en la producció dels bens necessaris per la subsistència. Aquest control 

implicava una gran i directa intervenció de l'Estat en matèria econòmica, que decidia la quantitat de 

matèries  primeres  que  es  podien  importar 

(fet  que  afavoria  interessos  particulars), 

portava  a  fraus  i  que  va  dur  a  una 

recuperació  econòmica  lenta  i  plena 

d'entrebancs.  Aquesta  nova  política 

econòmica  fou  en  part  provocada  per  la 

Segona  Guerra  Mundial,  en  la  qual  la 

dictadura  franquista  va  tenir  una 

participació  a  favor  de  l'Alemanya  nazi 

mitjançant  l'enviament   d'un  cos  de 

voluntaris  anomenat  la  División  Azul,  que 

va servir en l'exèrcit alemany contra la Unió 

Soviètica.  Aquesta  col·laboració amb les potències de l'Eix,  tot  i   realitzar-se en el  marc d'una 

política oficial de no bel·ligerància, va conduir a l'aïllament internacional que va ser promogut pels 

aliats en el sí de la recentment creada ONU després de la derrota d'aquestes potències el 1945.
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1930 1940 1950
Agicultura i pesca 46,2 51,2 40
Indústria i construcció 30,4 23,6 25
Serveis 23,4 25,2 26

Dades extretes del llibre Història 2, pàg.258

L'autarquia va estar lligada amb l'època de la postguerra, 

una  etapa  molt  greu  en  el  cas  espanyol,  ja  que  va 

allargar-se  durant  més  de quinze  anys.  La misèria  era 

molt extensa i  sobretot era més notable  en les zones 

urbanes on es va produir una caiguda dràstica del poder 

adquisitiu. Per una banda, es va prohibir el sindicalisme 

lliure dels obrers i es va establir que tots els productors 

d'una  mateixa  branca  havien  de  formar  part  d'una 

mateixa  organització,  una  organització  corporativa  i 

col·lectiva.  Així  va  néixer  l'anomenat  sindicalisme 

vertical. D'un altra banda, hi havia un gran control de la 

producció que s'estenia fins i tot als productes de primera necessitat. Fins l'any 1952 els aliments es 

racionaven  i  per  aconseguir-ne  havies  de  tenir  una  cartilla  de  racionament  on  s'assignava  una 

quantitat d'aliments (com pa i llet) per família, però la 

porció sempre era insuficient.

En José Robles recorda tota aquesta fam que va viure a 

Alcúdia en comparació amb Palafrugell:

"Ell no en passava pas de gana!- diu rient tot mirant-se 

el seu germà Antonio- Jo a Alcúdia anava per les cases 

amb ell de la mà, demanant menjar per a ell i que Déu 

em castigui si menteixo, que tot el que podia aconseguir  

realment  s'ho  acabava  menjant  ell!- ens  confessa  en 

José Maria mentre l'Antonio recolza l'afirmació del seu 

germà  fent  que  si  amb  el  cap- Un  cop  aquí  a 

Palafrugell ja va ser quan vam viure el racionament del  
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menjar. En comparació amb Alcúdia, i crec que puc dir sense equivocar-me que com a tota la zona 

del sud d'Espanya, el que vam viure a Palafrugell no va ser fam. Vivíem amb molta misèria tots els  

nouvinguts, sí, però també els catalans. Tot i així puc dir que a Alcúdia vam passar molta gana i  

que aquí a Palafrugell més que gana, el problema era que sempre anàvem molts justos de diners 

per dir-ho d'alguna manera."

Com a conseqüència d'aquesta mala alimentació, van reaparèixer malalties com la tuberculosi i el 

tifus que varen produir un augment molt elevat del nivell de mortalitat infantil.Aquesta problema 

afectà a moltes famílies, com a la família Robles, que de nou germans que eren, tres van morir 

abans d'arribar als quatre anys.

                                                    Evolució taxes (%) a Espanya                                               
Anys  Natalitat Mortalitat Creixement Mortalitat infantil
1939-1943 20,72 16,28 4,44 117,84
1994-1948 22,3 12,2 10,1 80,02
1949-1953 20,52 10,58 9,94 60,66
1954-1958 20,8 9,28 11,52 47,26

 Dades extretes del llibre Història 2, pàg.260

                                               Esperança de vida a Espanya
Anys Homes Dones 
1930 48,4 51,6
1940 47,1 53,2
1950 59,8 64,3
1960 67,4 72,2

 Dades extretes del llibre Història 2, pàg.260

"Després de la guerra hi havia molt poc treball -ens explica en Francisco Perea- i jo, ja casat i  

amb fills, havia de guanyar-me la vida com fos per alimentar-los a ells, encara que jo no mengés  

res, els meus fills volia que passessin com menys gana, millor. Llavors va ser quan vaig decidir  

dedicar-me l'estraperlo, és a dir, comprant i venent a un preu una mica més alt del que ho havia 

comprat, productes intervinguts per l'Estat. El problema va arribar quan al cap de pocs mesos, els  

productes amb els que jo comerciava van esdevenir lliures i em vaig quedar sense cap mitjà de 

subsistència".
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2.2. Habitatges “típics”: les coves

Angelina ens  explica  com  va  era  la  seva  vida  abans  d'emigrar  cap  a  Catalunya.  Recorda 

especialment i amb molta pena, la fam que va patir. La pobresa i la poca feina eren conseqüències 

que patien tantes famílies com la de l'Angelina a causa de la Guerra Civil i l'autarquia:

" Jo vaig néixer a Còrdova i  

quan ni tant sols caminava,  

davant  la  misèria  que 

vivíem a casa, el meu oncle,  

germà del meu pare, ens va 

oferir una casa per a viure-

hi. Aquella casa no era més 

que  una  barraca  feta  amb 

fang i maons i amb un teulat  

de  cartó  de  pedra  on  hi  

ficàvem pedres grans perquè 

no se'n anés volant. Un dia,  

mentre el meu pare es trobava a la recollida d'olives a Montilla, la casa es va cremar, més ben dit,  

la varen cremar els meus cosins intencionadament per no sé quines discussions amb el seu pare i  

com ja he dit, oncle meu. Imagina't l'ensurt que se'n va dur el meu pare en tornar de nit a casa i  

veure calcinada la barraca i sense saber on eren les seves filles! Després d'allò el meu pare va  

aconseguir que poguéssim viure en una de les coves d'Alcúdia de Guadix. Al cap de poc temps el  

meu  pare va decidir que aquella situació no podia anar més enllà, que tot allò no podia seguir  

així, i va venir a Catalunya juntament amb els meus dos germans grans, en Francisco i en José  

Maria. Les noies ens varem quedar a Còrdova. Les meves tres germanes i jo ens quedàrem a viure  

encara a les coves però estàvem a càrrec d'uns altres oncles. El meu pare ens enviava diners per  

menjar, però els nostres oncles feien servir els nostres diners per alimentar els seus fills i nosaltres  

tan petites no podíem fer-hi res. Llavors les meves dues germanes més grans van anar a Guadix a  

servir,  mentre jo i la meva germana Roser ens quedàrem a la cova. Recordo una nit de tempesta  

que jo tenia molta por ja que només tenia set anys i no parava de repetir-li plorant a la meva 

germana que anéssim a casa de la veïna. Finalment vam acabar anant-hi i aquesta ens va donar  

unes mantes i ens digué que ens poséssim al costat del foc per dormir, que encara hi havia brases  

enceses. Al matí següent ens vam endur una sorpresa en veure que la porta de la cova havia caigut.  

El meu pare, en assabentar-se'n, ens va venir a buscar i se'ns en va endur cap aquí a Catalunya 
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amb ell, sense ni tant sols arreglar la porta ni vendre la cova, la vam abandonar. Encara penso en 

la sort que vam tenir marxant aquella nit de la cova!".

A la  fotografia  anterior  podem  observar  les  coves  en  l'actualitat:  estan  restaurades  i  tenen 

subministrament d'aigua i de llum. Són considerades un patrimoni històric. Algunes es poden llogar 

per a turistes. Altres han estat re-dissenyades (no tant sols les de Guadix,  sinó també les de Tielmes 

a Madrid i moltes altres) i convertides en museus o en cases.

A l'entorn d'aquestes construccions  medievals,  abandonades i  no reutilitzades posteriorment,  els 

moriscs van  trobar el lloc on refugiar-se després de la conquesta cristiana. A partir del S.XVII 

arribaren repobladors de tot arreu de la Península, després de l'expulsió definitiva dels moriscs. Ja a 

finals  del  segle  XIX  i  principis  del  XX,  coincidint  amb  el  desenvolupament  demogràfic,  la 

immigració i la industrialització, aquestes coves es converteixen en un focus de atracció per una 

població humil que busca un habitatge barat. Arribada la Guerra Civil, van ser utilitzades com a 

refugi o com amagatall de pólvora i fins i tot, s'hi han arribat a trobar ossos de persones. Hem de 

pensar que durant la postguerra, tal i com en les èpoques anteriors esmentades, aquestes coves no 

tenien corrent elèctric ni subministrament d'aigua, tampoc hi havia lavabos (la gent es banyava al 

riu) i només un metre de pedra massissa les mantenia a una temperatura 20º superior que la de 

l'exterior. Durant la dècada dels 60 les coves van ser l'habitatge de més de 13.000 famílies.
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L'Antonio i  en  José Robles  també varen viure a les coves d'Alcúdia de Guadix i l'Antonio ens 

explica les seva vivència:

"Tots nosaltres vivíem en unes coves a 'El Barranco del Cuerno' a Alcúdia. A l'hivern recordo que  

feia moltíssima fred i per entre d'altres coses, no teníem aigua corrent. L'aigua l'havíem d'anar a  

buscar a una font que estava al poble, al costat de l'escola. Recordo que teníem un porc i que cada  

cop que l'havíem d'alimentar ens en anàvem molt lluny, passant entre mig d'uns boscos que si ara 

ho penso, jo mai hagués deixat anar-hi als meus fills. Llavors li donàvem de menjar gra, l'herba i  

les  glans  que  hi  havia  al  bosc.  Actualment,  són  autèntiques  mansions  amb calefacció  i  aigua 

corrent i hem de riure per no plorar en veure que les coves, allò que era la casa dels pobres, ara  

són en mans dels rics."

En canvi,  l'Estrella  Sánchez en té  un molt  millor 

record:

"Ara totes aquestes coves estan molt ben arreglades  

però, quan jo hi vaig viure amb el meu marit, ell la  

va arreglar també: hi va construir una xemeneia i  

una petita llar de foc i la va pintar amb calç blanc,  

que era com es feia  llavors. Una de els coses més  

incòmodes,  però,  era  el  fet  que  anàvem a  buscar 

l'aigua a una font que estava a 1 Km i cada cop que 

hi anàvem, tornàvem havent de carregar molt pes  i  

ens costava molt d'esforç."

2.3. Canvis en la societat

L'autarquia va provocar una paràlisis en l'economia 

espanyola a la vegada que va fer minvar el desenvolupament industrial i econòmic, fet que va anar 

acompanyat d'una migració poc comuna: la recuperació de la població en les àrees rurals, és a dir 

un procés de 'reruralització' com a conseqüència de la misèria més notable, com ja hem indicat 

anteriorment, en les zones urbanes. Finalment, a finals de la de la dècada dels cinquanta, ens trobem 

amb l'inici d'una petita obertura econòmica i diplomàtica del règim franquista, recollit  en el Pla 

d'Estabilització Econòmica de 1959. En aquest pla s'incorporava Espanya als  principals  fòrums 

econòmics mundials, juntament amb l'arribada d'economistes que van ocupar llocs en el poder per 
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tal  de   procurar  un canvi  en   el  model  de desenvolupament  econòmic.  Aquests  successos  van 

provocar una obertura econòmica que van promoure un seguit de canvis socials i laborals.

Entre d'altres canvis, es va produir la mecanització del camp espanyol i com a conseqüència, de nou 

en les poblacions rurals hi sobrava gent. Va ser llavors quan, encara davant d'una gran misèria i fam, 

milers de camperols van buscar ocupació en altres sectors com la indústria i la construcció, però 

especialment als serveis que s'estaven convertint en els veritables motors de l'expansió en aquells 

anys.

En Joan López ens explica que el seu pare al poble era fuster i on va treballar en arribar al poble de 

Palafrugell:

"En arribar  aquí,  el  meu  pare  ja  tenia  una  feina  assegurada  amb els  germans  Cruz  que  es  

dedicaven  a  la  construcció  de  carreteres  i  tenien  les  mines  de  barita.  El  meu  pare  va  ser  

l'encarregat  d'una  colla  de  miners  i  responsable  dels  explosius  per  rebaixar  les  mines.  Feia  

moltíssimes hores,  de 12 a 14 hores diàries,  i  a llavors es tenia festa el  diumenge per anar a  

l'Església perquè si no ni això hagués tingut per descansar. Però el meu pare no es queixava perquè  

encara que treballés tantes hores, allà guanyava diners i en canvi al poble molts cops per molta  

feina que busqués no en treia ni cinc."

Aquest és el període que recull les migracions internes massives. Una gran població andalusa (així 

com d'Extremadura  i  províncies  aragoneses)  van dirigir-se  cap a  les  diferents  zones  industrials 

d'Espanya: País Valencià, Madrid, País Basc i Catalunya.
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3.LA MIGRACIÓ

3.1.Els jornalers: l'autarquia al camp

L'autarquia  per  la  seva  banda  tenia  dos  objectius  en  política  agrària:  l'extensió  del  regadiu  i 

l'assentament  de colons  en aquestes zones.  Aquests  canvis havien de suposar  d'una banda,  una 

alternativa davant les miserables condicions de vida dels petits camperols i a la vegada no malmetre 

els interessos dels propietaris. D'altre banda, es buscava l'avanç d'una agricultura que no estigués 

endarrerida  en  comparació  a  la  indústria,  que  era  capaç  d'abastar  grans  nuclis  urbans,  mentre 

l'agricultura no tenia ni capacitat de demanda per al consum de bens industrials.

Així doncs, l'any 1939 es va preparar el Plan General de Obras Públicas (vigent fins l'any 1963) on 

es va integrar el  Plan de Obras Hidráulicas,  que consistia en la inversió en les obres destruïdes 

durant  la  Guerra.  Aquest  pla  integrava  els  pantans  pel  regadiu  i  també  com  a  productors 

d'electricitat per tal d'aconseguir una mecanització de l'agricultura. Això va provocar un creixement 

durant les dues primeres dècades després de la Guerra. El problema d'aquest pla va ser que no es va 

tenir en compte el cost dels projectes i l'especialització.

Davant la nova política colonitzadora es va crear la Ley de bases para la colonización de Grandes 

Zonas (26 de desembre de 1939) on el règim va transformar zones de secà en zones de regadiu i 

pretenia solucionar el problema social amb l'assentament de jornalers i petits camperols. 

Cadascun d'aquests plans era inspeccionat per l'Insituto Nacional de Colonización on s'exigia el 

nombre de famílies, les tècniques emprades, els terminis d'ocupació, etc.

 A Andalusia, fins i tot en l'actualitat, es segueix mantenint aquest treball de jornaler en el qual es 

contracta a gent durant un període de temps en l'època de recollida del blat, d'olives, etc.

 L'Angelina  ens conta com ella i la seva família anaven a la recollida d'olives on havien estat 

treballant cada any des de finals de novembre fins a finals de gener:

"Cada any  anàvem durant  la  temporada de  recollida  d'olives  a  un  dels  camps  més  grans  de  

Guadix, que estava darrera una muntanya. Ens estàvem uns mesos en un gran “cortijo” on també 

s'hi estaven totes les altres famílies que venien a la recollida. Cada família, fossin els que fossin,  

tenien  una  habitació  on  només  es  dormia,  ja  que  el  menjar  el  preparàvem  en  una  cuina  

comunitària i menjàvem tots junts. Un dia, mentre estàvem a ple sol recollint olives, va arribar un  

home que va dir-nos que el nostre germà havia mort a causa d'una caiguda d'un cavall i el més  

impressionant va ser quan ens van dir que ja l'havien enterrat. En caure va sortir-li un tumor a  

16



l'esquena que els metges ni tant sols li devien mirar i, tenint en compte com eren les coses, el van  

enterrar sense avisar-nos a nosaltres, la seva família"

Actualment  no  ens  trobem 

en  aquestes  situacions  tan 

precàries  en  la  recollida 

d'olives,  i  no  se'ns  pot 

passar  pel  cap  que  ens 

comuniquin  la  mort  d'un 

familiar així com així, però 

hem de  tenir  en  compte  la 

situació  de  l'època  després 

d'una Guerra, amb les terres 

devastades, sense infraestructures, amb fam i amb malalties, com hem dit anteriorment.

En José Robles ens explica com el seu pare també treballava com a jornaler:

"El meu pare, que en pau descansi, com molts altres homes i dones, anava d'un lloc a un altre 

seguint  la  temporada de  recollida  d'olives  o  de 

blat  ja que era on necessitaven gent. Se n'anava 

de  Granada a  Almeria  i  d'allà  a  un  altre  lloc.  

Abans  de  començar  aquest  viatge  que  durava 

molts  i  molts  mesos,  recordo que ens comprava 

amb els pocs diners que ens quedaven, un sac de  

farina  i  faves  seques  perquè  visquéssim  durant  

aquell  temps.  Llavors  quan  tornava  a  més  de 

diners, que més aviat en pagaven pocs, portava 

sacs de blat i d'altres aliments."

3.2.De l'emigració a la immigració rural

Mentre  que  durant  la  dècada  dels  quaranta  es 

produeix  una  certa  ruralització  de  la  societat,  a 

partir  dels  cinquanta  es  produeix  el   procés 

contrari.
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Durant aquesta etapa l'agricultura va experimentar grans canvis com fou l'emigració de la gent del 

camp cap a la ciutat. L'excedent de població agrícola a causa de la mecanització de l'agricultura i la 

producció de productes manufacturats, van provocar aquest transvasament a la indústria.

Les ciutats oferien salaris i una renta majors i així com millors condicions de vida que, davant de la 

duresa de la vida al camp i  la inseguretat  laboral (ja que la majoria només tenien feina com a 

jornalers en la recollida d'olives, raïm, etc.) va provocar la marxa de molta població agrícola. A la 

vegada aquesta emigració va fer millorar els salaris agrícoles dels que es van quedar.

L'Antonio Robles ens conta els motius del seu trasllat a Catalunya i com es va produir:

"Els  motius  pels  quals  vàrem venir  aquí  són  els  mateixos  que  et  dirien  totes  les  persones  de  

Palafrugell que varen venir amb nosaltres o, si fa no fa, durant aquella època: tots veníem a la  

recerca de millorar la nostra situació, en busca del treball que no hi havia a Alcúdia ni en tota  

Andalusia. Pràcticament tots volíem prosperar, com és lògic, i buscar el benestar que no trobàvem  

a les nostres terres."

La població agrària va experimentar un envelliment progressiu quan va entrar en crisi l'agricultura 

tradicional,  davant  la  seva  modernització  amb  l'adopció  de  noves  tècniques  i  l'adquisició  de 

maquinària. 

En els anys quaranta el procés de mecanització va mantenir-se paralitzat, a causa  que la maquinària 

estava a l'abast de molts pocs pel seu cost elevat i per la manca de producció pròpia, a més que no 

era necessària ja que hi havia una abundant mà d'obra barata. A partir dels anys cinquanta, en arribar 

la mecanització a les grans explotacions, com per exemple el cultiu de cereals, es va produir la 

massiva emigració cap els nuclis urbans i industrials.

Torcuato Hernández Rodríguez ens explica que, com tants altres dels seus paisans,  es va veure 

obligat a abandonar la seva terra i dirigir-se cap a Catalunya podent trobar aquí, pa i treball:

"Vaig néixer i em vaig criar a Purollena, província de Granada. Allà va ser on em vaig casar i vaig 

tenir  vuit  dels  meus deu fills.  Pràcticament  sóc analfabet,  ja  que a casa no tenien diners  per  

aprendre a llegir i escriure i això ens passava a la gran majoria de la meva generació. No em va  

quedar més remei que treballar al camp i des de molt petit. A més, no sempre hi havia feina i quan 
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ens reuníem tots a la Plaça Major del poble, que era el punt de trobada de tots, recordo com allà  

els senyors dels “cortijos” més poderosos començaven a assenyalar-nos amb el dit, decidint quins  

tindríem la sort de treballar aquell dia, 'Este sí,este no..' deien. I així dia rere dia, esperant que  

l'endemà poguessis treballar per poder menjar. A mitjans dels 50, animat per la meva esposa vaig  

decidir anar-me'n a França  per buscar-me la vida. Vaig trobar feina a la ciutat de Niza i vaig  

estar-hi treballant durant tres anys, amb anades i vingudes a Espanya. Tot i que treballava de tot el  

que podia, intentava agafar feines agrícoles que era el que més coneixia. Vaig rebre bon tracte per  

part dels companys, tots molts solidaris, tot i que els espanyols no érem molt ben rebuts per alguns  

sectors, ja que hi havia protestes contra el règim de Franco, segurament perquè hi havia allà molts  

refugiats.  Després  d'aquella  experiència vaig decidir  provar  sort  a  Catalunya,  concretament  a  

Platja  d'Aro,  a  principis  dels  60.  Vaig  treballar  molt  durament  “a  pico  i  pala”  aixecant  les  

primeres construccions destinades a rebre el turisme que començava a arribar de forma massiva.

Després, vaig poder permetre'm tornar al meu poble però al cap de poc temps d'estar-m'hi em sortí  

l'oportunitat d'inscriure'm en el contingent de treballadors d'Alemanya, el de la factoria d'Opel,  

que durant aquells temps tenia ja uns 60.000 treballadors. Allà vaig aprendre diversos treballs  

relacionats  amb la  mecànica  de  cotxes  i  poc  a  poc  vaig  anar  pujant  de  posició.  Fins  i  tot  a  

Alemanya  vaig  arribar  a  veure  escrits  i  pancartes  clamant  la  caiguda  del  règim  franquista.  

Després de tres anys a Alemanya vaig poder tornar a Espanya i amb el que havia anat estalviant,  

vaig voler compar-me algun terreny que fos de la meva propietat i un dia vaig agafar els meus fills  

i la meva dona i varem venir a passar les vacances a Catalunya, lloc que ja coneixia i on m'havien  

tractat molt bé, i així va ser com vam arribar a Palafrugell. En aquell moment era quan s'estava  

aixecant el que seria el barri de la Sauleda. Llavors, la meva dona va quedar-se prenyada aquí i  

vam  aconseguir  comprar  per  70.000  ptes.  un  d'aquells  pisos  que  s'estaven  alçant  i  ens  vam 

instal·lar definitivament a Palafrugell. La meva esposa, acostumada a viure en una especie de cova  

i a treure aigua del pou amb cubells, estava impressionada en veure que disposava d'aigua freda i  

calenta sense cap problema.

Ara som feliços en la vostra terra, que sentim com a nostra. Els temps del senyor del “cortijo”  

queden, per sort, molt enrere i ara em puc permetre portar barret tal i com abans només podia lluir  

'el señorito'."
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3.3. El viatge

El moviment migratori donat a Andalusia al segle XX es dóna especialment entre 1950 i 1960 com 

a conseqüència de la postguerra espanyola i per les causes explicades anteriorment. Aquest fet va 

portar a que, fins l'any 1981, gairebé dos milions d'andalusos (que en el moment representava un 

quart  de  la  població  d'Andalusia)  visquessin  fora  de  la  comunitat  en  la  qual  havien  nascut. 

D'aquests, 1.600.000 residien en altres comunitats espanyoles i la minoria restant estaven repartits 

entre altres països europeus i sobretot a Amèrica.

Aquest  moviment  encara  fou  més  notori  en  províncies  com Jaén  (58,26%),  Còrdova (39,36%, 

Granada (34,82%) i Almeria (32,44%).

D'aquest 1'6 milions d'immigrants, un total de 850.000 és van dirigir i establir a Catalunya arribant a 

formar un 15% de la població de la província de Barcelona i gairebé un 12% a Girona. Un notable 

exemple és Hospitalet, on l'any 1975 el total de la seva població era de 282.000 habitants, dels quals 

50.000 eren nascuts a Andalusia i d'aquests 34.750 havien arribat durant la dècada dels 60 i sempre 

tenint en compte que la gran majoria d'aquestes immigrants, van tenir els seus fills aquí.

     Immigrants d'origen andalús residents a Catalunya l'any 1981
Lloc (provincia) de procedència Nombre d'habitants
Almeria 101743
Càdis 42264
Còrdova 151905
Granada 164563
Huelva 29429
Jaén 151836
Màlaga 77633
Sevilla 105029

Dades extretes del llibre La gent de Palafrugell, pàg. 76

Els  germans  Robles  ens  conten  com varen  venir 

aquí amb un tren que els va portar de Granada fins a 

Barcelona:

" Vam venir en un tren de carbó i el viatge va durar  

3 dies i tres nits.  Aquells  trens tenien uns seients  

molt incòmodes de fusta i anàvem tots molt estrets.  

En  aquell  viatge  ens  trobàvem  molta  gent  

d'Alcúdia, com el Tío del Sombrero que, tot i que ell  

ja  havia  vingut  un  temps  abans  a  Catalunya,  en  

tornar  al  poble  a  buscar  a  les  seves  filles,  va  
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introduir a la meva família i d'altres, a la llista d'embarcament, i per això vam poder venir cap 

aquí. Però no tots els que venien érem d'Alcúdia evidentment, i si el tren va trigar tant  en arribar a  

Barcelona, va ser precisament perquè feia parades a moltes províncies d'Espanya com Almeria o 

Múrcia. Recordo com al ser tants al tren, les maletes de tots estaven amuntegades una sobra l'altra  

i feien una filera que gairebé arribava al sostre del tren. Els homes llavors s'anaven tornant per  

aguantar aquell castell de maletes perquè no caigués"

Carles Sentís explica en el seu llibre Viatge en Transmiserià el seu viatge de 28 hores amb autobús, 

amb el servei d'autocars que utilitzava la majoria de murcians emigrants per venir, durant aquells 

anys,  cap  a  Catalunya,  que  anomena  “transmiserià”  com  a  paròdia  del  llarg  viatge  del  tren 

Transiberià.

Aquest servei no tenia concessió i la seva organització era d'alguna manera gairebé clandestina. 

L'escriptor ens explica el  seu viatge des de Lorca (Múrcia) i explicant-nos com el capità de la 

Guàrdia Civil del poble no deixava sortir els cotxes del poble si sospitava que portaven emigrants. 

Llavors, aquells que volien dirigir-se cap a Catalunya, havien de posar-se en contacte amb corredors 

que generalment eren cotxers, per tal de que donessin el seus noms als conductors dels autobusos i 

per  assabentar-se del dia  i  l'hora de la sortida de l'autobús.  A continuació,  marxaven del poble 

d'amagat i  es  dirigien cap a Múrcia capital.  Aquests  corredors,  pel  lliurament d'informació i  el 

viatge fins a Múrcia cobraven 3 pessetes.

En el cas de Sentís, l'avisaren que havia de sortir a les 6 del matí i després d'arribar-hi i d'esperar 

una hora i mitjà, aparegué l'autobús que els portà cap a Barcelona. 

Ens conta com aquest impediment de les línies d'autobusos no era pas per aturar l'emigració sinó 

per una competència amb els trens, ja que el bitllet de tren de Lorca a Barcelona costava 27 pessetes 

i l'autobús 3 pessetes més i sortia des de Múrcia (la qual cosa representava uns 66 km menys) però 

era molt més ràpid davant les hores aturades que es podia passar un tren per deixar passar altres 

trens i que, a més a més, hi havia molta més gent i feia parades a per tot.
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3.4. L'arribada: barranquisme

A partir  de  1950  es  produeix  aquest  descontrolat  moviment  migratori  que  provocà  dos  grans 

problemes; per un cantó ens trobem amb els grans terratinents que, veient escassejar la mà d'obra 

barata davant la gran industrialització, pugen els salaris. Paral·lelament, ens trobem amb ciutats com 

Barcelona que no estan preparades davant la ràpida arribada dels immigrants, provocant que aquests 

s'instal·lin en barraques (fet que també es va produir a la resta de zones de  l'Estat Espanyol que van 

rebre aquesta gran onada d'immigració procedent de les zones del sud del país). Aquest fet provoca 

que les autoritats intervinguessin a través de la limitació en la llibertat de residència dels nouvinguts 

sense treball  o  medis  de subsistència.  Exactament  el  6  d'octubre  1956,  el  Bolletí  Oficial  de la 

Província de Barcelona publicà una circular del governador de Barcelona, Felipe Acedo Colunga, 

on apareixien les instruccions següents:

"Por los señores alcaldes, Jefe superior de la Policía de la provincia, Comandantes de puesto de la  

Guardia  Civil  y  comisarías 

locales existentes, se impedirá 

en  lo  sucesivo  la  entrada  y  

subsiguiente  permanencia  en 

sus  respectivos  términos 

municipales  de  aquellas  

personas  que  por  no  tener  

domicilio tuvieren que recurrir  

a  la  vivienda  no   autorizada 

debiéndoles  remitir   a  este  

Gobierno civil   para  su 

evacuación  por  el  Servicioo 

que se encuentra a este efecto  

establecido"5

A partir de llavors, es calcula que uns 15.000 andalusos dels que van arribar a Catalunya, van ser 

detinguts i enviats de nou als seus pobles d'origen després de passar pel Centre de Classificació 

d'Indigents de l'Ajuntament de Barcelona situat al Pavelló de les Missions de Montjuïc. 

5Cfr. BOJ LABIÓS,Imma i Vallès Aroca, Jaume: “ El pavelló de les missions. La repressió de la 
immigració, pàg.223
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La  Carmen Rosillo ens narra la situació en que els seus familiars es varen trobar en arribar a 

Catalunya:

" Nosaltres, tant jo quan vaig venir amb els meus pares i els meus germans, com el meu marit amb  

la seva família, no vam tenir cap problema en arribar a  

Palafrugell.  En  canvi  ja  a  mitjans  dels  cinquanta,  va 

intentar venir l'única de les meves germanes que s'havia  

quedat a Alcúdia, ja que estava compromesa amb el seu  

xicot, i  al cap de poc es va casar, si que en va tenir de  

problemes. A llavors ja havia sigut tanta la quantitat de  

gent que havia vingut, que no et deixaven entrar així com  

així sinó que et demanaven el que es deia una 'Carta de  

Llamada'  que  no  era  més  que  un  document  conforme 

podies venir a Catalunya en haver aconseguit ja un lloc de  

treball  i  un  habitatge,  cosa  que  feien  per  evitar  el  

barranquisme. La meva germana si que portava aquesta 

'Carta  de  Llamada'  i  amb això  podia  venir  amb el  seu  

marit. El problema va ser que van venir amb un familiar  

del seu marit i aquest no la portava i se'l van endur a la presó de Montjuïc. Llavors, el marit de la  

meva germana, no va voler deixar el seu parent sol i va dir als civils que ell se'n aniria amb aquest  

i  a  la  vegada  la  meva  germana,  per  no  marxar  sola,  també  hi  va  anar.  Després  de  que  la  

pobrissona ens pogués avisar, vam haver d'anar a Montjuïc i vam aconseguir treure'ls tots tres de  

la presó, i fins i tot vam aconseguir que tots tres, fins i tot el familiar del meu cunyat, poguessin  

quedar-se."

Tot  i  aquests  estrictes  exàmens,  una  contínua  vigilància  en  les  estacions  de  port  i  de  tren, 

l'enderrocament de barraques i  una gran quantitat de policies paisans, molts andalusos aconseguien 

passar els controls i molts, fins i tot, per tal d'arribar a Barcelona, es tiraven del tren abans d'arribar 

a  l'estació,  paraven  en  pobles  propers  a  la  ciutat  o  alguns  s'aventuraven  en  l'odissea  d'arribar 

caminant des de les rodalies de Barcelona.

A partir de 1959, en determinades zones industrials d'Espanya, la necessitat de mà d'obra barata 

davant  el  desenvolupament  d'aquest  sector,  provocà  que  s'obrís  la  frontera  interior  a  l'arribada 

d'immigrants. Això a la seva vegada, va requerir un augment de treballadors en la construcció de 

noves  infraestructures  i  habitatges  pel  mig milió   d'andalusos que,  en un període de deu anys, 

s'havien traslladat a Catalunya.
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3.5. L' analfabetisme dels nouvinguts

Un  dels  problemes  que  va  suposar  aquesta  onada  d'immigració,  va  ser  un  augment  de 

l'analfabetisme. Entre 1950 i 1970 autonomies alfabetitzades com Catalunya, Madrid, Astúries i el 

País Basc van veure augmentar gairebé un 8% la seva mitja d'analfabets amb l'arribada dels del sud.

La Maria Noguer ens diu: “Era una gent que no era culta, la majoria analfabets. Després els seus  

nens alguns anaven a estudi però no gaires, ja que per regla general no hi havia diners i ells que  

acabaven d'arribar, eren els que menys en tenien. Ara veus els seus fills i nets, que han estudiat  

aquí, i els veus amb les seves famílies, els seus cotxes, i te'n adones que la majoria de gent són avis  

i avies. Les generacions que han anat a l'escola són les que han vingut aquí i no totes, però els  

pares  d'aquests, aquests que ara ja són avis, no.”

L'Antonio  i  en  José Maria  ens  diuen  que  tant  la 

seva  mare  com el  seu  pare  no  sabien  ni  llegir  ni 

escriure, que l'únic que sabia escriure el seu pare era 

la signatura i que la seva mare ni això.

En canvi, l'Angelina Gómez, així com el seu marit 

Jeroni Molina i en  Joan López ens expliquen que 

els seus pares sí que sabien llegir, però que no era el 

més  normal  ni  molt  menys.  Els  seus  pares  havien 

aprés a llegir i escriure amb el que es deia la 'Cartilla 

Escolar' on copiaven les lletres. I tal i com ens diu la 

Carmen Zamora que deia el seu pare: “Tot el que 

he  aprés,  ho  he  aprés  per  mi  mateix  i  sense  que 

ningú me'n ensenyés”.

Referent a l'educació dels nostres entrevistats en parlarem al proper apartat.
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4.A PALAFRUGELL

4.1. Situació

Al parlar  sobre el  cas de Palafrugell  (que amplia  i  tranquil·lament  ens podríem referir  al  Baix 

Empordà), no podem dir que va ser determinat pel creixement industrial sinó pel desenvolupament i 

l'embranzida del turisme en masses.

Per  a  Palafrugell,  aquest  desenvolupament  de  tot  un  seguit  de  serveis  com són  l'hostaleria,  la 

restauració,  el  comerç,  el  transport  i  tots  els  altres  serveis  com la  construcció,  que envolten el 

turisme, va representar un arraconament a segon pla de la indústria surera, que fins el moment havia 

sigut el motor de l'economia local durant dos-cents anys.

Fins el moment, el nivell màxim de població datava de l'any 1910 i en tant sols deu anys (1950-

1960) es va superar, recuperant 1.500 habitants.  L'any 1960 es va consolidar com a segon municipi 

de la comarca amb un total de 9.134 habitants.

Any Palafrugell Baix Empordà
1950 7698 52103
1960 9134 58999
1970 12253 71161
1975 13817 77093

Dades extretes del llibre La gent de Palafrugell, pàg.68

25

Evolució de la població de Palafrugell i del Baix 
Empordà entre 1950 i 1975

Creixament i decreixament dels municipis del Baix Empordà

 Font: La Gent de Palafrugell, pàg. 70



 

Hem de situar-nos en un Palafrugell on, fins i  tot l'any 1950, l'agricultura conservava un paper 

important dintre de l'economia de la localitat. Una quarta part de la població treballava en aquesta 

activitat mentre que un 42% de la població activa treballava a la indústria, i la construcció, tenia una 

representació molt discreta.

El creixement econòmic i l'arribada massiva de població provocà que  l'any 1975, ens trobéssim 

amb una minoria de població treballant en l'agricultura, fins i tot, comparant-la amb la resta de la 

comarca i fins i tot amb Catalunya. Això ens mostra com, en tant sols, vint-i-cinc anys, els serveis i 

la construcció varen guanyar davant del sector primari.

L'any 1975 la construcció donà treball  a prop d'un 26% de la població ocupada de Palafrugell, 

(enfront el 10% de Catalunya) encara que la indústria surera comptava amb un 19,3%, mentre que 

l'agricultura  arribà  als  mínims  d'un  3,2% (  mentre  la  indústria  en  general  anava  juntament  en 

retrocés amb l'agricultura).

Palafrugell, com gran part de la Costa Brava, mostra el fort impacte que el turisme va tenir sobre 

l'estructura econòmica. Això va sol·licitar una demanda de mà d'obra que no es va poder solucionar 

només amb la població autòctona. Davant aquestes mancances, els empresaris, per cobrir els llocs 

de treball, van captar l'atenció de treballadors ( sobretot del sud d'Espanya ) on s'enviaven autocars 

per recollir aquests nous treballadors. Aquest esdeveniment van produir l'assentament progressiu 

d'aquestes persones a través de l'arribada dels familiars a la població. Aquesta mancança, però, no 
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és tant la del sector terciari sinó més aviat a la construcció.

" Vaig estar un any treballant a Andorra i després vaig venir cap a Mont-ras. - conta en Francisco 

Perea- El que em va passar aquí és que, en poc temps, vaig dedicar-me a moltes feines: carregador  

i descarregador de mercaderies als vaixells al port de Palamós, en època de temporada treballant  

als arrossars de Pals, també de peó a La Fosca, recollint suro cremat al bosc per després vendre'l a  

La Bisbal... El primer treball fix però, va ser a la construcció de pous que per aquell moment era  

l'empresa d'en José Cruz."

En Salvador Pio Gómez Valenzuela, pare de l'Angelina Gómez també va treballar en la construcció 

de pous però més endavant es va fer marxant.

L'Adoración Hernández, a diferència d'en Francisco, ens explica que el seu marit arribà i trobà una 

feina on es quedà fins la seva jubilació:

" El meu marit en arribar a Mont-ras va trobar feina a la fàbrica Amstrong de Palafrugell on hi va  

treballar durant catorze anys fins que, per uns problemes de salud, va haver de jubilar-se. Després  

d'això tot i així, va ser vigilant de la casa de l'arquitecte Bofill."
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4.2. L'estraperlo i el racionament a Palafrugell

Recent acabada la Guerra, l'estraperlo estava a l'ordre del dia en tot l'Estat espanyol.

Les famílies subsistien a base del mercadeig de queviures però, fins i tot, ens trobem amb capos que 

el practicaven a l'engròs, burlant la vigilància dels agents de l'ordre públic que regien el control de 

la producció i fins i tot, alguna que altra vegada, amb la seva complicitat. 

A Palafrugell ens trobem amb diferents personatges que durant aquells anys van participar en el 

contraban inofensiu del moment, convertint-se en personatges populars dins del món de l'estraperlo 

i de Palafrugell.

Tenim a  Francisqueta Pruneda,  que va traficar des de finals de la Guerra fins els seus darrers 

anys. Vivia al carrer Palamós i era molt coneguda als balls del Fraternal per Carnaval. Els primers 

anys de la Guerra, es va dedicar com moltes altres mestresses de casa amb els homes al front, a 
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viure  de  l'estraperlo  intercanviant  productes  de 

primera necessitat com sucre, sabó, arròs, pa,etc. 

Els mateixos problemes de supervivència que la 

Francisqueta i la majoria de la gent es va trobar 

durant la Guerra, varen ser els mateixos, i fins i 

tot més agreujats,durant la postguerra.

Des  de  llavors,  la  Francisqueta  no  només  eren 

articles  comestibles  el  que  intercanviava,  sinó 

també  el  tabac.  El  tabac,  així  com  el  menjar, 

estava racionat i segons diuen, el que distribuïa la 

Tabacalera  amb  la  tarja  de  racionament  estava 

molt dolent.

La Francisqueta fins i tot havia arribat a distribuir 

el gènere als clients de la vila, camuflat dins el cotxet del seu net, així com havia contat molts cops 

amb la complicitat dels conductors de la Sarfa. A casa seva amagava tots aquests productes ( tabac 

ros, habanos, fàries, caliquenyos,etc) dintre un replà buit de l'escala.

La seva jove explica una de les tantes aventures de la Francisqueta, que aquesta, li havia explicat 

sempre, entre rialles:

"Un cop em va explicar, com durant els primers anys de la postguerra, solia anar a Barcelona  

juntament amb en Miquel Hernández, conegut com a Miquelín "ull de vidre”, ja que degut a una  

ferida durant la Guerra només tenia un ull. Com feien sempre, baixaven del Tren Gros per agafar  

el  Carrilet a Flaçà per a dirigir-se cap a Palafrugell. Aquell dia a més a més de la mercaderia que  

portaven sempre com tabac i sucre, havien amagat mig xai embolicat dins d'un sac que començava 

a ser comprometedor ja que se li apropaven mosques i també pel tuf que desprenia sot el sol de  

l'estiu. Abans que poguessin agafar el Carrilet, una parella de guàrdia civils se'ls miraven amb 

cara de sospita. Miquelín, creient que ja els havien enxampat, va tapar-se l'ull bo per no veure com 

els guàrdia civils venien a enganxar-los mentre que la Francisqueta, que mai perdia la sang freda  

en aquelles situacions, va mantenir-se amb un somriure intacte a la cara. Els guàrdia civils però,  

van passar de llarg, tot i que era de gran evidència que havien ensumat aquella olor que desprenia  

la carn, que era impossible de dissimular..."
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En  José Robles  ens explica les noticies que va saber que ocorrien en l'època relacionades amb 

l'estraperlo:

"Durant  aquella  època 

recordo  com  moltes  dones 

tenien  un  molí  a  casa  i  

d'amagat feien l'oli o treien  

la  clova  de  l'arròs  per  

després, repartir-lo entre la 

gent ja que, molts cops, ni  

cobraven.  També  recordo,  

el  que  ja  no es  considerat  

ben  bé  l'estraperlo,  sinó 

una  cosa  més  grossa  com 

fou el contraban del tabac. Recordo que van agafar a diferents persones, entre elles a en Puig o a 

un noi que li deien 'el Moreno',que vivia al carrer Palamós, que el varen matar. Considero que això  

si que se'n pot dir contraband però no pas del que es feia amb l'arròs i l'oli, ja que aquests eren  

productes de primera necessitat i amb el que ens donaven,molts cops, no n'hi havia prou."

Les cartilles de racionament es composàvem per una coberta on, en la part inferior, s'hi apuntaven 

les dades del titular així com l'establiment on la família era subministrada, ja que no era vàlida en 

qualsevol tenda.

Al la part posterior s'hi trobaven les advertències legals referents a l'ús indegut de la cartilla. Dintre 

de la cartilla, depenent de l'edat i el sexe de 

l'individu i el total de persones d'una família, 

hi havia les fulles dels cupons dels aliments 

diaris  racionats:  la  primera era  la  del  pa,  la 

segona la de les grasses, seguidament la de les 

llegums, les patates i l'arròs, la quarta per la 

carn  i  la  cinquena  pel  sucre.  A més  a  més, 

incloïen  unes  trenta-cinc  pàgines  de  cupons 

per  adquirir  productes  no  considerats  com 

diaris. La cartilla finalitzava amb una fulla on 

es  trobaven  els  butlletins  d'inscripció  per 
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donar d'alta la cartilla en els establiments.

Al Boletín Oficial del Estado,  l'any 1939, es ressenya com s'avaluava les necessitats alimentàries 

del poble, depenent del sexe i l'edat de la persona:

Individu Pa Carn Patates Café
Home adult 400 gr.* 125 gr 50 gr. 10 gr.
Dona adulta 320 gr. 100 gr. 40 gr. 8 gr.
Nens fins els 4 anys 240 gr. 75 gr. 30 gr. 6 gr.
Majors de 60 anys 320 gr. 100 gr. 40 gr. 8 gr.

Dades extretes del llibre Historia econòmica de España.

La Maria Canadés Rabassa, nascuda l'any 1923 a Palafrugell, fou durant 34 anys la mestressa de 

la botiga Ca l'Anneta de Mont-ras:

" Al jo tenir 11 anys, ens vam traslladar a Mont-ras ja que el meu avi morí, i per no deixar la meva  

àvia sola, vam anar-nos-en amb ella, ja que la casa era de la seva propietat. A dues cases de la  

meva, hi vivia el meu futur  

marit,  i  fou  allà  on  m'hi  

vaig anar a viure havent-

me casat.  La casa estava 

juntament  amb  la  botiga  

que  es  deia  Anneta,  com 

la  meva  sogre.  Tota  la  

gent  de  Mont-ras  i  

Palafrugell  i  tots  els  

immigrants  que  varen 

venir  en  aquella  època 

hem  coneixien  i  encara 

ara em deuen recordar tot  

i  que  molts  no  saben  el  

meu nom de veritat ja que per ells, era la Maria de Ca l'Anneta! El primer que feien els immigrants  

*gr. =grams
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andalusos en arribar a Mont-ras era venir a comprar una llum de carburo, ja que tot i que en les 

cases ja hi havia electricitat,ells en arribar no tenien diners ni per estar de lloguer i s'estaven en  

cases molt velles o a les cases de camps abandonades."

En preguntar-li  sobre el  racionament,  ella  ens explica que cada setmana venia la gent amb els 

cupons, ells tallaven el cupó de la setmana i els hi donaven la proporció que els hi tocava a cada 

família i, que al cap d'un mes, les llibretes amb els comptes es portaven a l'Ajuntament on els hi 

donaven unes llibretes noves pel mes pròxim:

"  Abans en comptes de cobrar cada mes, es cobrava cada setmana. Llavors, hi havia gent, que  

normalment  eren  aquests  immigrants,que  anaven  amb l'aigua  al  coll  i  venien  i  s'enduien  tres  

porcions de les cinc que els hi pertocaven perquè no podien pagar-ho. Molts cops, i més amb el cap  

del temps,que ja ens coneixíem, deixàvem que s'ho enduguessin tot encara que no poguessin pagar-

ho, jo ho apuntava en una llibreta allò que ens devien i ells el primer que feien en quan cobraven,  

era venir a pagar-nos el que ens devien de la setmana anterior."

Enric Xicoira també va subsistir, com altres veïns de Palafrugell, amb l'estraperlo d'arròs. Ho feia 

amb el seu germà i el seu cunyat, que disposaven d'uns petits motors elèctrics anomenats 'molinets' 

que  netejaven l'arròs.  Tenien  l'arròs  en  sacs  amagats  en una  petita  estança  de l'hort  i  a  la  nit, 

aprofitant que tothom dormint, el netejaven i així estava a punt per fer la distribució pels vilatans, 

els botiguers i els conductors de la Sarfa. Anava a comprar l'arròs en bicicleta a Regencós, Pals o als 

Massos. 

"Aquells anys eren tant difícils per a tots... -ens explica l'Enric- La gent era molt més solidària que  

no  pas  ara.  Moltes  vegades,  quan venia  amb la  bicicleta  carregada,  em trobava pagesos  que  

treballant al camp em cridaven: 'Cuidado noi, que darrera aquell turó hi ha els civils a l'aguiat!'  

Llavors girava la bicicleta, amb feines i treball, i me'n anava per un altre camí"

Plàcid Colomer  va ser  carnisser  tota  la  seva  vida i  va  participar  en  la  picaresca  del  tràfic  de 

productes càrnics durant els anys 40-50.

"Els meus pares eren fills d'Albons, una família que des de feia anys es dedicaven al negoci de  

compra-venda de bestiar. Vivíem al carrer Ample, al costat del safareig de la Font. Després d'estar  

treballant durant un temps en una carnisseria prop de plaça Nova,als meus pares els hi van oferir  

feina com encarregats de la carnisseria de la Cooperativa, la econòmica, on varen estar-hi vuit  

anys. En temps de postguerra, la carn va convertir-se en un luxe que no estava a l'abast de moltes  
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famílies i mentre  que el meu pare es dedicava a fer de negociant o “marchante”, que és com  

s'anomenava  a  la  compra-venda  d'animals,  jo  i  la  meva  mare  ens  dedicàvem  a  passar  carn  

d'amagatotis als estiuejants de Barcelona en una carnisseria de Calella on treballàvem els estius.  

Jo tenia uns 15 o 16 anys així que devia ser cap a l'any 1946 o 1947 i ajudava a la meva mare a 

portar la carn en bicicleta de Palafrugell fins a Calella i ho solia fer amb alguns amics i a primera 

hora del matí, per burlar la Guàrdia Civil. Recordo un cop que ens van enxampar a mi i a la meva  

mare. No sé si la meva mare sospitava alguna cosa, però la qüestió és que em va canviar els  

cabassos, deixant-me a mi els més petits. Arribant al mas Xinxé, la Guàrdia Civil  em cridà i en  

escorcollar-me em van portar a una mena de “quartelillo” que hi havia prop de l'església de 

Calella. Com que era una criatura i no parava de somicar de por, només es quedaren amb els  

cabassos i em deixaren anar. Però el que els guàrdies no sabien era que s'havien quedat amb la  

carn dolenta, ja que la meva mare portava la carn més bona!"

En Joan López ens confessa que ell no recorda l'època de l'estraperlo però que si fa no fa era el 

mateix que feia el seu pare:

" No recordo ningú que  en  aquella  època treballés  amb aquesta  compra-venda de  productes,  

sobretot alimentaris, que eren permesos però que estaven tant racionats que se'n feia aquest tràfic  

il·legal. El que si que vaig viure i de ben aprop, pel meu pare mateix, fou el contraban de tabac. Ja  

se'n deia contraban ja que no es tractava de productes de primera necessitat. Recordo com el meu 

pare amb d'altres companys, descarregaven el tabac a la costa a canvi d'alguns diners que prou 

falta ens feia."

Com ja  hem comentat  més  amunt,  en  Francisco  Perea també  va  exercir  aquesta  pràctica  de 

l'estraperlo però al poble, i també la mare de l'Estrella Sánchez.
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4.3. L'evolució en l'educació a Palafrugell 

El Franquisme va eliminar tot allò que s'havia fet en matèria d'ensenyament durant la II República. 

La religió i l'adoctrinament polític es convertiren en els dos grans eixos de la nova escola. Durant 

els anys de postguerra, l'escola pública de Palafrugell, va travessar una situació totalment deficitària 

que es va intentar solucionar amb la creació d'escoles privades.

Va ser llavors quan es va prohibir l'ensenyament en català i es va donar, per contra, un totalitarisme 

a valors com la separació de sexes, la religió,etc. Un gran exemple del valor religiós és un escrit que 

va deixar l'any 1949 un inspector referint-se a un mestre i un sacerdot de la vila:

“Sacerdote y maestro, son dos sacerdocios que ante Dios y España viene consagrando el Sr.X. Ante  

el altar su labor apsotólica debe ser fecunda, andando por los caminos del Espíritu. En ese otro  

templo también de la virtud y el saber, que es la Escuela, deseamos vehemente que sean óptimos los  

frutos que dicho maestro consiga(...)”  

Durant  aquest  període,  l'ensenyament  es  caracteritzà  per  un  un  gran  estancament  i  absència 

d'iniciatives. Les seves tècniques metodològiques i pedagògiques eren mecàniques com les ordres i 

circulars enviades pel MEN (Ministeri d'Educació Nacional) per recordar als mestres obligacions 

com hissar la bandera espanyola, cantar l'himne nacional, tenir un quadre de Franco i un crucifix a 

l'aula,etc. L'escola era clarament una escola d'himnes, resos, còpies i por al mestre.
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La  Inspecció  realitzava  una  tasca  de  revisió  purament  formal.  En  els  llibres  d'Inspecció  hi 

apareixien dos temes de manera insistent i amb clara voluntat d'inculcació: Déu i Espanya, que 

segons la  Inspecció,  s'havia  de realitzar a través d'una forma religiosa i  patriòtica tal  i  com es 

reflectia en les lleis com Ordenación Universitària (1943) i Enseñanza Primària (1945) orientades 

molt concretament a l'exaltació d'aquests dos temes.Tampoc no es deixava de recordar la necessitat 

d'aprofundir el coneixement de la llengua castellana i l'obligació d'assistir a missa. El fet de tenir 

com a  dos  pilars  l'Església  i  la  Falange,  va  provocar  un  creixement  de  l'escola  religiosa  i  un 

deteriorament de l'ensenyament públic que, a més a més, també es va veure afectat davant la manca 

de materials i una disminució del pressupost.

En aquella època, la Inspecció va analitzar a fons cada escola i tots i cadascun dels mestres de 

Palafrugell. Això va provocar que el curs 39/40 s'iniciés amb canvis en les diferents escoles. 

En aquells moments a Palafrugell hi havia el Col·legi Mercantil Hispano-francès d'Angel López, 

que  va  haver  de  deixar  d'ensenyar  a  nenes  i  provisionalment  va  tenir  l'autorització  pels  nens. 

L'escola però, no tornà a disposar del reconeixement de les autoritats provincials fins l'any 1945. 

També hi havia l'Acadèmia Planas i l'Escola de Pàrvuls (aquesta última d'Anna Ferrer)  en les que 

es va prohibir la coeducació i en el cas de l'acadèmia, es va amenaçar el seu director, Joan Planas, 

amb el tancament definitiu de la institució si aquesta no era legalitzada en el període d'un mes.

El  Col·legi  Massoni va  tancar 

durant  uns  mesos  ja  que  Manel 

Massoni no tenia el títol adequat. El 

Col·legi  Sagrat  Cor de  les 

germanes  Carmelites,  que  era 

l'única  escola  de  caire  religiós 

després de la guerra, va fer plegar 

sis nens que hi assistien, per poder 

educar-hi només nenes.
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Entre els anys 1945 i 1960 van aparèixer el Col·legi Sant Jordi, inaugurat oficialment el 17 d'Abril 

de 1953 al C/ Tarongeta amb el nom de Academia San Jorge, on s'impartia l'ensenyament mitjà i 

preparatori de Batxillerat. També a finals dels 50, amb el tancament de l'Academia Palafrugell  de 

Joan  Massoni,  Gertrudis  Roldós 

aprofità  l'edifici  per  a  crear-hi  el 

Col·legi Santa Teresa per a nenes (tot i 

que  a  partir  de  1958  en  fer-se 

ampliacions  es  va  introduir  un 

parvulari que va ser el que, a partir del 

curs 1988/1989, va quedar reduït).

Finalment,  l'any  1966,  el  que 

anteriorment  havien  sigut  dos  grups 

escolars  diferents  (una  part  de  nens  i 

l'altra part de nenes) es va convertir en 

una agrupació escolar mixta: el Col·legi Torres i Jonama. Tot i això, l'escola havia estat batejada 

amb el nom del seu creador l'any 1955 i anteriorment (1945) ja havia iniciat el seu ensenyament. Es 

varen construir totes dues escoles, la de Palafrugell i la de Mont-ras, escoles les quals van rebre el 

nom, com ja hem dit, del seu fundador Josep Torres i Jonama que tal i com ens va indicar la Maria 

Canadés, va marxar a l'estranger i en fer fortuna, va promoure aquestes dues escoles i contribuí 

econòmicament en escoles del les poblacions del voltant de Palafrugell.

L'any 1957 des del govern de l'Estat,  es va pretendre reorientar l'economia espanyola tenint en 

compte  el  moment  delicat  d'aquesta.  Espanya  va  ingressar  en  la  OCDE,  en  el  Fons  Moneteri 

Internacional i en el Banc Mundial. El Banc Mundial va fer una sèrie d'indicacions a tots els nivells. 

En matèria d'ensenyament, es va procurar una augment de la qualitat de l'ensenyança. El MEN, 

juntament  amb  la  OCDE i  la  UNESCO 

van fer estudis sobre la situació educativa 

d'on  van  esdevenir  els  primers  plans 

operatius.  L'ensenyament  primari  va 

tornar-se obligatori fins els catorze anys i 

el ministeri (MEN) va passar a anomenar-

se Ministeri d'Educació i Ciència (MEC).
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Després d'aquest període que engloba des del final de la guerra (any 1936) fins 1966, arribem a la fi 

de  l'autarquia.  Va ser  a  llavors  quan,  a  Palafrugell,  es  va iniciar  un fort  creixement  econòmic, 

provocant un canvi en el cens escolar per l'arribada de famílies immigrants i  provocant a la seva 

vegada, un augment d'escolarització tant en escoles públiques com privades. L'escola pública poc a 

poc va anar adquirint pressupostos més elevats que van permetre la inversió en material, així com 

en l'ampliació de la biblioteca escolar i va ser a partir d'aquest període quan a  les escoles nacionals 

de  Palafrugell  aparegueren  nous  recursos  d'ensenyament  com el  magnetòfon,  els  projectors  de 

diapositives, la ràdio,etc així com el sistema de beques i ajuts.

El novembre de 1964, es parlava a la Revista de Palafrugell d'un projecte per la creació d'un col·legi 

d'Ensenyança  Mitjana  a  la  vila  i  va  ser  gràcies  a  la  solidaritat  i  la  col·laboració  de  molts 

palafrugellencs i de l'impuls i l'obstinació del que en aquell moment era el tinent d'alcalde, Frederic 

Martí Carreras que el projecte es va tirar endavant i les obres iniciaren l'any 1967.La seva activitat, 

la  del  Institut  Frederic  Martí  Carreras,  començà  el  setembre  del  1968.  També va  entrar  en 

funcionament el  Col·legi Barceló i Matas durant el curs 65/66, com agrupació mixta, però no va 

ser fins l'any 1967 que es va acceptar la proposta de posar el nom de Barceló i Matas a l'escola, 

proposta donada per l'alcalde de la vila. 

I finalment, ens trobem també l'any 1966, amb la inauguració del Col·legi Prats de la Carrera que 

com a primer nom va portar el nom de  Garbí,  però com es podia confondre amb una escola de 

Barcelona que es deia així, en arribar una queixa, es va decidir canviar el nom.

Tot  i  aquesta  quantitat  d'escoles  i  les  facilitats 

que  van  haver-hi  a  partir  del  fi  de  l'autarquia, 

com ja  hem dit  abans  hi  havia  un  gran  nivell 

d'analfabetisme que es va veure incrementat pels 

nou  vinguts  i  els  fills  d'aquests   que,  moltes 

vegades, no anaven a escola.

En  Jeroni  Molina  ens  explica  com  n'era  de 

difícil  en  aquells  temps  arribar  a  tenir  una 

educació mínima, ja que costava uns diners, que 

la majoria de gent no tenia:

"  A Palamós,  els  sis  mesos  escassos que vaig  

estar-hi, vaig anar a l'escola “Les Maristas”. Ja  

un  cop  aquí,  vaig  anar  a  l'escola  Torres  i  
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Jonama de Mont-ras. Era molt difícil per la meva família i per totes les famílies en general, pagar  

uns estudis i tant sols sabia escriure, llegir i contar, coses que vaig aprendre aquells pocs anys que  

vaig anar a l'escola. Així i tot, puc dir que vaig tenir sort en poder assistir aquells anys a l'escola  

per aprendre a  fer  coses  tan bàsiques perquè, molts dels meus amics, ni tant sols sabien fer això.  

Això passava ja no perquè no tinguéssim diners per pagar una educació, sinó perquè els nostres  

pares, en la gran majoria, eren analfabets. El que ja llavors era encara molt més complicat era  

arribar a tenir algun tipus d'estudi i ja no parlem d'estudis universitaris. Als quinze anys però, se'm  

va  presentar  l'oportunitat  d'entrar  al  seminari.  No  tenia  vocació  sacerdotal  però  era  l'única 

manera de tenir uns estudis mínims. Vaig aprendre llatí i matemàtiques. El problema va arribar  

quan vaig conèixer l'Angelina, la meva dona, al cap d'uns tres anys d'entrar al seminari i vaig  

voler sortir-ne definitivament, ja que no volia arribar a ser capellà, ho feia tant sols per l'educació.  

No era fàcil sortir-ne del seminari, així que vaig haver de fingir que estava molt malalt, que tenia  

febre, per tal de que em deixessin anar a casa, ja que els nois del seminari estàvem internats a  

l'escola. Un cop enganyats i jo a casa però, ja no hi vaig tornar!"

L'Angelina Gómez  i  en  Joan López  també van anar a l'escola Torres i  Jonama la qual estava 

separada en dues classes: la de les nenes, portada per la Sra. Gertrudis i la classe dels nois pel Sr. 

Angel.

En José i l'Antonio Robles em conten que ells no van anar a l'escola:

"Nosaltres vam anar un temps a l'escola a Alcúdia i ja quan vam estar aquí, durant el primer any i  

mig vam estar anant dues hores de nits a l'escola, ja que de dia els dos treballàvem de mosso a les  

cases per aconseguir alguns diners per la família. Vam anar-hi just aquell temps per tal d'aprendre  

les normes bàsiques, contar, escriure i llegir i ja no hi vam tornar més"

Això mateix li passà a l'Estrella Sánchez, que sent sis germans a casa, no van tenir oportunitat, cap 

d'ells, d'anar a l'escola. A ella li ensenyà a llegir i escriure un veí seu que si que hi anava al col·legi.
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4.4. Habitatges

4.4.1. Barranquisme i Can Bosch

La majoria de la gent que arribava a Palafrugell i voltants (Mont-ras, Begur, Esclanyà,etc) no tenien 

diners i molts, ni tant sols, tenien lloc on viure.

Per això, molts cops, no venia la família completa si no només una part, a buscar treball i després, 

poder anar a buscar la família. Aquest és el cas dels Robles:

" Primerament-  ens explica l'Antonio- el meu pare, juntament amb els meus dos germans grans,  

van venir l'any 1947, i al cap d'uns divuit mesos varem venir la resta de la família, és a dir els  

quatre germans restants i la meva mare. En arribar, el meu pare va arribar amb les butxaques 

buides, sense treball i sense lloc on viure. Llavors van viure una temporada a Can Bosch on hi  

havia una gran sala, que havia estat una antiga posada de cavalls, ja que hi havia les piques on 

bevien els animals. Llavors, quan el nostre pare ja havia trobat una casa, en un mas a Mont-ras 

que  es  deia  Can Borbón,  habitatge  del  qual  n'era  propietària  una tal  Lucía."  A més  a  més, 

l'Antonio ens explica que va tenir una xicota amb la que va estar sortint durant gairebé 8 anys, que 

vivia en una barraca, situada darrera del cementiri de Palafrugell.

Rafael Sistané, nascut l'any 1941 a Mont-ras, és el fill de Joaquina Pujal Bosch i Rosendo Sistané, 

els propietaris de Can Bosch, taverna que estava situada a la carretera de Palamós, en l'època dels 

50 i 60, en el moment en que es produí el fenomen de l'immigració en massa del Sud d'Espanya cap 

a les províncies industrials: 

" Can Bosch era una taverna que juntament amb Ca la Quimeta havien estat construïdes pel meu  

besavi l'any 1850 aproximadament. Era un negoci familiar que provenia de la part de la meva 

mare. Quan als anys 50 i 60 va arribar tota la gent del Sud, a Can Bosch hi havia una antiga sala 

de ball on els meus pares van deixar que s'hi quedés tot aquell que no tenia ni on aixoplugar-se. 

En preguntar-li perquè molta gent deia i creia que aquella gran sala era una posada pels cavalls, en 

Rafael ens diu que molts anys enrere, quan venien a buscar els troncs i la fusta aquí a Palafrugell en 

carro per dur-lo fins el port de Palamós, aquella sala havia estat adaptada perquè els cavalls paressin 

a beure, però que anteriorment havia estat una sala de ball. En Rafael, que respectuosament no ens 

ha volgut cedir una fotografia, ha treballat en l'Hostaleria i el Transport, seguint els passos dels seus 

pares.
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La Catalina Zamora ens explica que 

també hi havia un altre lloc com Can 

Bosch a Mont-ras:

"També existia Madame Zozó que era  

un  restaurant  que  tenia  un  gran 

garatge  i  també  deixaven  a  la  gent  

quedar-s'hi.  Els  hi  donaven  mantes  

per  dormir  però  només  això,  el  

menjar  i  altres  coses  s'havien  de  

buscar  ells  la  vida,  com  també  

passava a Can Bosch. No sé pas qui era el propietari de Madame Zozó però el propietari del  

terreny i l'edifici era en Francisco Aymeric que tenia una barberia i un bar a Palafrugell i que 

després de molt de temps fou alcalde de Mont-ras."

L'Angelina Gómez ens explica que ella també hi va estar a Can Bosch:

" Com que el nostre pare es va assabentar del que, desgraciadament va passar amb la cov en la 

que vivíem, va venir a buscar-nos al poc temps, quan ell encara no havia trobat un lloc on viure.  

Per això vam viure tots set, ell i els sis germans que érem, a Can Bosch. També molta de la gent  

d'Alcúdia  que  va 

venir  amb  nosaltres 

amb el tren, ja que el  

nostre  pare  va 

aconseguir  portar-

los, van anar a viure  

a Can Bosch, com la  

família  Robles,  els  

Sòria i el Gildo.

Encara  recordo 

l'alegria  que  jo,  

sent  encara  una 

nena,  vaig  sentir  

quan  va venir el meu pare a buscar-nos a les meves tres germanes i a  mi per anar-nos-en amb ell  
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a Palafrugell. En caure la cova, ja que dues de les meves germanes estaven servint a Guadix i  

dormien allà, jo i a la meva germana Roser vam anar a viure cadascuna amb un oncle diferent.  

Llavors va venir el meu pare a buscar-me i donant-me diners em va dir que anés a comprar una 

rosca de pa, la més gran que trobés i jo vaig quedar-me meravellada perquè en passàvem molta de 

gana i no era normal comprar tant de pa i el meu pare em va contestar que era una mena de  

celebració, ja que ens anàvem tots junts cap a Catalunya"

Ben  diferent  és  el  cas  del  seu  marit,  en  Jeroni 

Molina, que va venir al ser destinat el seu padrastre 

a  Palamós,  a  treballar  al  Tren  Petit  (  que  feia  el 

recorregut  Palamós-Banyoles-Girona)  ja  que  a 

Alcúdia  treballava  pels  Ferrocarrils  de  l'Estat. 

Únicament  van  estar-hi  sis  mesos  a  Palamós, 

visquen  en  una  casa  situada  a  la  carretera  de 

Palafrugell a Palamós, i després van anar a viure a 

l'estació de Palafrugell.

Hi havia altre gent però, que se'n anava a viure a casa d'uns familiars, com és el cas de l'Estrella 

Sánchez:

"En arribar a Torrent vam quedar-nos a casa d'una de les meves cunyades que ja feia cinc que 

estava aquí. Ens va deixar una habitació on ens hi estàvem els tres: jo, el meu marit i la meva filla,  

que l'havia tingut al poble. Teníem dret a cuina i quan el meu marit, al poc d'arribar va trobar feina 

en la construcció de carreteres amb en Cantó, ens feien pagal-s'hi una mica, i per això, ens va 

costar més estalviar i anar-nos-en a una casa que fos nostre."

En José Robles ens conta que el barranquisme d'aquí a Palafrugell 

no era com el de les grans ciutats amb un munt de barraques juntes:

" Només hi havia una zona que era la Calera, que es trobava a  

Esclanyà, on trobàvem un munt de barraques juntes. Allà hi vivia la  

gent que venia del Pozo i que tenia mala fama, sobretot fama de  

lladres. És el que passa ara a les ciutats amb els gitanos però en  

aquell temps era gent del Sud com nosaltres. Se'n deia la Calera  

d'en Cruz ja que en Cruz, propietari de les mines de barita tenia 
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treballant a tota aquella gent per a ell, a part de molta altre gent, clar està. El que passava però,  

amb aquesta gent, és que a canvi de treballar per ell i paga'l-s'hi molt poc, en Cruz els hi deixava  

aquell terreny a Esclanyà, que era de la seva propietat també, per a viure." En  José Cruz també 

era  un  immigrant  andalús,  d'Almeria  concretament.  Va ser  un  dels  primers  immigrants  que  va 

arribar (l'any 1948) i per això va aconseguir ser el propietari de les mines. Els seus descendents són 

els propietaris del Camping la Siesta de l'autovia de Palafrugell a Calella i Llafranc.

Aquesta gran sort que va tenir en Cruz de fer-se amb la propietat de les mines de barita pel fet de ser 

dels primers immigrants que van arribar, també va ser la d'en Francisco Zamora tal i com explica 

la seva filla Carmen Zamora:

" El meu pare primerament amb 18 anys va marxar de Palomares i va venir a treballar a Ripoll.  

Als dos anys però, el seu oncle  

que  també  es  deia  Francisco  

Zamora, germà del seu pare, el  

va avisar de que aquí trobaria  

feina a les mines. Un cop aquí,  

es  varen  associar  i  es  varen 

dedicar  a  fer  pous.  Després  

van  agafar  una  pedrera  de 

Platja  d'Aro  i  més  endavant  

varen  arrendar  la  pedrera  de 

Mont-ras,la  Morena,  que  era 

del  germà  del  mossèn  i  que 

més endavant, van comprar. Així doncs, quan ell va arribar aquí, ja tenia diners del que havia  

treballat a Ripoll i als pocs mesos va venir a buscar a la seva mare, germans i a la meva mare , la  

Patricia, amb la qual només festejava  i va dir-li que si no es venia amb ell no podrien casar-se ja  

que ell havia de marxar, i ella, accedí. Finalment, va decidir fins i tot endur-se una veïna de tota la  

vida, la Joana,que era cega, ja que es lamentava de que es quedaria sola. Quan van arribar els  

nostres familiars aquí, els nostres pares per un seguit problemes amb els papers no es van poder  

casar fins al cap d'uns anys, així que una anècdota que ara potser pot arribar a ser corrent, és que  

jo vaig poder-hi assistir al casament dels meus pares, tenint jo dos anys. A més a més,com que casa  

nostra era molt gran i tal i com havien fet a Can Bosch, vam acollir a gent  immigrant de la part  

d'Andalusia, durant 5 o 6 anys. Molts dels nostres actuals veïns van passar per casa abans de anar-
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se'n a una de pròpia. Els hi deixàvem una habitació amb dret a cuina i després ells menjaven a la 

seva habitació. El problema era que potser a l'habitació s'hi havien arribat a trobar famílies de 6  

persones i era una manera molt precària de viure, però no els hi podíem oferir més..."

Seguint amb el tema del barranquisme, Maria Noguer, llevadora a Palafrugell durant 38 anys ens 

explica la seva experiència:

"Vaig arribar a Palafrugell el dia 7 de març de 1960 per a fer de llevadora en aquest poble ja que  

només en quedava una al haver-se casat una altra. Jo m'hi vaig negar dues vegades, però finalment  

vaig acceptar. En arribar aquí em vaig trobar amb aquest fluix de gent del Sud. Això jo a Cassà, on  

vaig estar-hi de llevadora des de que vaig acabar la carrera a 20 anys fins els 27, no ho havia vist,  

algun si, però no una onada tal i com es va produir a Palafrugell. Llavors clar, et venien a buscar i  

havies d'anar a una barraca de camp i poder era ple hivern i es necessitava aigua i havies d'anar  

fora al pou a buscar-ne. El que ara són les barraques per passar-hi el cap de setmana, que fins i tot  

ara estan molt més preparades, hi vivia la gent i molts cops famílies ben nombroses. Jo de fred n'he  

passada molta  perquè,  evidentment,  no  hi  havia  calefacció  i  

poder  només tenies  un foc petit,  però aquella  gent  al  pit  de  

l'hivern no entenc com no es congelava...A més, molts cops, si  

era  l'hora  de  dinar  i  jo  em trobava allà,  ja  que feia  moltes  

visites tant abans com després del part, em servien un plat a  

taula però segons on, m'estimava més no quedar-m'hi perquè hi  

havia  molta misèria. Per exemple, era un costum que ara s'ha  

perdut, el que les llevadores anéssim al bateig, i moltes famílies  

de les que vivíen tanta fam feien l'esforç de fer un arròs i ficar-

hi una parell de talls  de gallina que  es repartien entre el padrí  

i  la llevadora i  jo procurava no menjar-m'ho perquè després  

veia aquelles criatures que sabies que passaven tanta fam, però 

ells gairebé t'hi obligaven. 

Per a construir aquestes barraques o “xaboles” recordo que molts anaven per les obres de nit a  

agafar-ne els  maons,  com per exemple,  no gaire lluny d'aquí,  al  carrer  Velázquez,  hi  ha unes  

quantes casetes que en aquell temps, aquella gent va comprar un hort i es varen fer allà la casa,  

perquè a més a més molts dels que venien treballaven de paletes i en sabien i guanyaven alguns  

calerons.  Ara,  amb  la  millora  de  la  posició  social,  aquestes  cases  han  estat  arreglades  i  
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reformades. I la carretera que va a Tamariu que  abans tot eren camps, de tant en tant en mig d'un  

camp hi havia una barraca i després un altre. Jo recordo quan vaig atendre un part en una casa del  

Pi Verd on hi vivien tres germans amb les seves respectives dones que tenien algunes criatures i  

d'altres no. Llavors, sortint de la cuina, tenien un parell de rajols a terra perquè sortís l'aigua de la  

cloaca cap els jardins i posaven  el cubell allà sobre, on hi ficaven els fideus, molts dels quals 

queien i se'n anaven amb l'aigua bruta cap a fora, i a mi em feia gracia perquè era curiós ja que  

estava la dona allà destapada i la finestra  estava allà al costat oberta de par en par i hi entrava  

molta fred i  recordo com jo em vaig refredar i a ella i a la criatura no els hi va passar res.."  Maria 

també ens explica com l'altra llevadora que hi havia a Palafrugell es negava a atendre els parts de la 

Calera, que els va assistir tots ella i que la varen tractar molt bé i havien sigut molt correctes. " Un 

temps després, vaig aconseguir que em deixessin una habitació en un hospital que era regentat per  

unes monges, després d'explicar les condicions precàries en que havia d'atendre a segons quines  

famílies. Els castellans però, no volien anar-hi i em va costar molt d'esforç i temps convence'ls. A 

més a més, s'ha de pensar que en aquell moment no hi havia ambulàncies, i  que si el  part  es  

complicava,  s'havia  d'anar  amb  Taxi  i  era  molt  millor  llavors  estar  en  aquesta  habitació.  

Finalment, vaig convèncer a la gran majoria però tot i així després del part intentaven estar-hi el  

menys temps possible a l'hospital i tornar ràpid a les seves cases."

4.4.2. Habitatges de protecció

Segons també la senyora Maria, en aquell moment, es va construir molt a vora de mar i també 

Franco va promulgar els anomenats habitatges socials . La primera legislació que va regular aquests 

habitatges va ser promulgada l'any 1954. Aquesta es va limitar a donar la superfície màxima i el seu 

cost: 42  m2 i  25.000 pessetes fixant un número de 100.000 habitatges anuals. Ja l'any 1956, el 

número d'aquestes cases era el mateix però la superfície i els preus anaven en augment. A més a 

més, no es requeria cap tipus de requisit per a poder-hi viure.

Les  entitats  promotores,  eren  entitats  sense  afany de  lucre  en  la  construcció  d'habitatges,  com 

Ajuntaments, organitzacions del Moviment, societats benèfiques, empreses per als seus treballadors, 

etc., i es donava preferència als tramitats per l'Obra Sindical de la Llar.  Els Habitatges de Renda 

Reduïda i Mínima van sorgir al 1954 i s'encomanava amb caràcter exclusiu la seva construcció a 

l'Obra Sindical de la Llar en col·laboració amb l'I.N.V. (Instituto Nacional de Vivienda) amb nombre 

de 20.000 anuals. El preu net de l'habitatge, excloent urbanització, serveis i terreny, oscil·lava entre 

100.000 i 74.000 pessetes i els beneficiaris havien d'estar enquadrats en l'Organització Sindical.
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4.4.3.Cooperativa de Viviendas San Martín i l'Obra Sindical del Hogar

A través  de  l'Obra  Sindical  del  Hogar, l'Estat  va  promoure  actuacions  per  alleujar  la  manca 

d'habitatges  socials a Palafrugell a finals de la dècada dels 50. El primer grup de 75 cases va ser el 

el que es coneixeria com les Cases Barates, però realment batejades amb el nom de 'Grupo San 

Martín' ( no s'ha de confondre amb els pisos San Martín) i foren lliurades als seus propietaris el dia 

17 de juliol de 1961 i més endavant, s'inicià la construcció d'un segon grup de 70 habitatges, San 

Sebastián,  inaugurades  el  18  de  juliol  del  1964,  sent  aquestes  les  primeres  respostes  de  les 

institucions davant el problema de l'habitatge a Palafrugell.

A partir de 1967, es va començar a materialitzar la configuració del barri de la Sauleda. Aquell any 

l'Ajuntament  donà  llum verda  a  la  Cooperativa  de  Viviendas  San  Martín  perquè  construís  als 

terrenys de la Sauleda un bloc de planta baixa i uns pisos de quatre plantes en els que hi havia un 

total de 58 habitatges. A partir de meitat dels 70, es van seguir aixecant un seguit de blocs que han 

constituït el barri ben definit de la Sauleda, amb 

una concentració de la població immigrant de 

regions  com  Granada,  Múrcia  i  Almeria  que 

representava  en  l'època,  gairebé  tres  quartes 

part de la població immigrant de Palafrugell.

A mitjan  de  la  dècada  dels  60,  va  néixer  la 

Cooperativa  de  Viviendas  San Martín,  que  ja 

hem  anomenat  anteriorment,  de  la  iniciativa 

d'un grup de persones que van decidir constituir 

una entitat sense ànim de lucre que es dediqués 

a la promulgació d'habitatges socials davant la 

manca de cases econòmiques  o de renda pels 

immigrants.  Els  socis  que  formaven  la 

cooperativa,  van  acabar  sent  en  un  futur,  els 

propietaris  dels  habitatges.  Aquests,  s'anirien 

renovant a cada nova promoció que dogues a terme l'entitat. La gestió quedava en mans d'un gerent, 

que no era pas un soci i que era l'únic càrrec remunerat i independent, i d'una junta rectora. Jacinto 

Ruiz i Ferrer va ser el president de la primera junta i la gerència, va quedar en mans de Rafael 

Lucas i Ramallo.
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El sector de pisos de Ma Prat, més coneguts com els pisos San Martí, va ser el primer projecte de la 

Cooperativa . Les obres varen començar l'any 1966 i mentre aquest projecte estava en marxa, es va 

començar a gestar el projecte de la Sauleda el 1967 i l'edifici Solarium del carrer Tarongeta l'any 

1970. Poc a poc, la Cooperativa va anar ampliant la seva activitat fora de Palafrugell promovent la 

construcció d'aquests habitatges socials a La Bisbal, Palamós, Esclanyà, Torroella de Montgrí,etc.

El seu últim projecte va ser la construcció dels Pisos Aniversari, projecte que no va ser acabat per la 

Cooperativa davant la fallida de la societat, com a conseqüència d'un gran dèficit acumulat per una 

mala  gestió  que  va  fer  parar  totes  les  obres  l'any  1979.  Aquestes  obres,  finalment,  varen  ser 

acabades a través d'aportacions que farien els propietaris dels pisos, en el moment, ex-socis de la 

Cooperativa San Martí.

46



5.ACCEPTACIÓ

A través de tot el procés de l'immigració del l'èxode rural del Sud d'Espanya a Catalunya, hem 

trobat totes les mancances amb les que es trobava la gent en aquella època però en especial ells, que 

es  varen  trobar  sense  res,  obligats  a  començar  una  nova  vida  fora  del  seu  poble  per  a  poder 

sobreviure.

Després de posicionar-nos del cantó dels nouvinguts, ens col·loquem ara  a l'altra banda, la dels 

catalans que veien arribar la gran onada d'immigració que s'aposentava als seus pobles. I que en 

pensaven ells?

L'Angelina Gómez ens en  parla sobre 

això:

" Normalment si que et tractaven bé i  

vam fer companys i amics en seguida.  

A més a més, parlo del meu cas, vaig  

aprendre ràpidament el català. L'únic  

que  em vaig  trobar  va  ser,  en  haver  

arribat a l'escola, al Torres i Jonama 

de Mont-ras, que la professora de les  

nenes, la Sra.Gertrudis, a totes les que 

érem de fora no ens atenia quan teníem dubtes i tenia preferència per la gent del poble clarament, i  

això ho vaig notar sent jo una nena, així que es veia d'una hora lluny. Va ser aquest el motiu pel 

qual vaig deixar l'escola al cap de poc, perquè jo ja sabia escriure i llegir i davant aquest tracte de 

la professora no aprenia gaire més, i el meu pare sempre m'ho va dir : “si vas a estudi que sigui  

perquè aprens alguna cosa, en el moment que no sigui així, deixa-ho i pose't a treballar que a casa  

es necessiten diners”. I tal qual ell m'ho va dir, tal vaig fer. Una altra cosa és, per exemple, que  

deien que portàvem polls. Potser si que hi havia gent que estava més bruta que una altra però 

realment la brutícia així com la misèries, no era tant sols nostra. Aquí tots passàrem fam i misèria,  

tant catalans com castellans."

" Quan varem arribar aquí, van començar a dir-nos “xarnegos”.- Ens explica l'Estrella Sánchez- 

Era una manera despectiva de cridar-nos però ens tractaven bé generalment. Clar està que sempre  

hi havia una excepció, però no era gairebé ningú aquells que ens miraven amb mals ulls. L'únic  
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que clar, no varem rebre cap tipus d'ajuda i tal i com vam arribar, vam estar-nos fins que vam anar  

progressant.  Et  parlaven  castellà  i  no  rondinaven  pas  perquè  eren  conscients  que  acabàvem  

d'arribar i que era impossible que sabéssim en seguida la llengua, per molt semblant al castellà  

que pugui ser."

Ara, fem sentir la veu d'una catalana, la Maria Noguer :

“En aquell temps com hi havia feina la gent no rebia malament a tot el munt de persones que  

venien del Sud. És molt diferent quan va venir aquesta gent, que ara quan han vingut 'els moros'.  

En aquell moment hi havia molta misèria en general, i la gent anava a la seva, aconseguint viure 

poc a poc, i al haver-hi feina per tothom a la construcció, els inicis del turisme i demés, doncs no hi  

havia gent que critiqués ni es fixés gaire en la vida dels altres, ja que prou en tenien per tirar  

endavant la seva. A més a més, procuraven no fer ombra, per exemple, no arribaven i intentaven  

aspirar a ser capità general. I jo per exemple, però,l'únic que m'era una mica empipador eren les  

condicions en les que et trobaves. I havia molta, molta brutícia però poc a poc va començar la cosa  

a canviar, ja que imitaven la teva forma de viure o del poble.

Tot i així, actualment, hi ha molta gent jove que no vol parlar català i després hi ha  la gent gran,  

que porten aquí tota la vida i  si que en saben però els hi dóna vergonya. Per exemple, jo vaig tenir  

una minyona d'uns 19 anys que em feia la feina de casa i jo sempre li deia: 'Antonia  per què no em 

parla català?' i ella em contestava 'tu háblame como quieras que te entiendo de todo, pero tengo 

vergüenza la verdad!' Però ara trobes noies  a qualsevol lloc, qualsevol dependenta, i no parlen  

català. Jo trobo que això és una falta de respecte i de cultura, perquè si tu vens del Sud i vens a un  

país que té un idioma i que a més a més t'ha donat una vida, si més no als teus avis o besavis, una  

vida que segurament no haguessin trobat allà, el mínim que pots fer es parlar el seu idioma com jo  

puc xapurrejar l'anglès, el francès i tan de bo sabes alemany per anar per aquests mons de deu! I  

n'hi ha molts que ni ho reconeixen...”
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6.GRAU DE CONEIXEMENT DELS ORÍGENS FAMILIARS

A continuació, ens trobem amb els resultats estadístics que han sorgit de l'enquesta que dona títol a 

aquest apartat. A través de sis preguntes que podríem dir que són de coneixament bàsic, hem pogut 

deduir quin coneixement té la generació del 93 de les seves arrels i de la historia dels seus familiars, 

concretament els avis.

Població: Joves catalans de la generació del 93

Mostra: 66 enquestats

Metodologia: Internet, a través de la pàgina www.encuestafacil.com 

Objectiu: Mesurar el grau de coneixement dels enquestats sobre els orígens i la història dels seus 

avis.

Amb  aquesta  enquesta  s'ha  mesurat  el  coneixement  de  tots  aquells  joves  els  avis  dels  quals 

provenien de fora de Catalunya però sempre de l'interior d'Espanya, ja que segueix l'orientació de la 

resta del treball sobre l'immigració de l'èxode rural durant els anys 50 i 60, els actuals avis de la 

generació enquestada.

Així doncs, l'enquesta no ha sigut contestada per cap persona estrangera o que tot i haver nascut a 

Catalunya tingui pares de fora del país.

A continuació, mostrarem un gràficament els resultats del que seria la primera de les sis preguntes: 

Provenen els teus avis de fora de Catalunya? 
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Les  conclusions  que  podem extreure  d'aquesta  primera  pregunta  és  que  gairebé  un  60% dels 

enquestats tenien els avis que provenien de la resta d'Espanya.

El  grau  de  coneixement  dels  propis  orígens  dels  enquestats  amb  avis  provinents  de  la  resta 

d'Espanya, l'he mesurat en una escala de 0 a 6 en funció del nombre de preguntes que han sabut 

contestar de la següent bateria:

1. Provenen els teus avis de fora de Catalunya?

Si No No ho sé

Si la teva resposta ha sigut NO o NO HO SÉ, no cal que contestis les preguntes que venen a 

continuació, ja la pots enviar.Gràcies

2. Saps d'on provenen?D'on?

3. Saps quin any van venir cap a Catalunya? ( Si no saps l'any exacte respon amb una proximitat o 

dintre d'un marge d'anys)

4. Saps les causes que van provocar el seu trasllat o immigració cap a Catalunya? Quins?

5. Saps quins membres de la família van venir per primera vegada, o va venir la família sencera?

6. En el cas que en un primer moment tant sols vingués una part de la família, ¿Quin any 

( aproximadament) va venir la resta de la família? ¿ Quins van ser aquests membres?
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Davant aquests resultats podem arribar a la conclusió que dels joves enquestats un 50% sap totes les 

respostes  a  les  preguntes  realitzades,  fet  que  ens  indica  que  tenen molt  bon coneixement  dels 

orígens dels seus avis,. Això és molt important,  ja que implica un coneixement del seu propi origen, 

el  fet  de  estar  més  o menys  informats  sobre  les  misèries  i  les  penúries  que van  viure.  I  hem 

d'observar que tan sols  2 persones no saben res sobre la història de les seves famílies,  la seva 

procedència, etc. Així doncs, el balanç és clarament positiu, ja que 20 dels 40 enquestats amb avís 

que segurament la gran majoria va venir durant els anys 50 i 60, estan prou ben informats sobre 

l'època.
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Conclusions

Un cop acabat el treball,i tot i  que aquest no partia de cap hipòtesi que s'hagués de demostrar, m'ha 

sorprès que dues de les meves idees preconcebudes eren errònies.

D'una banda, respecte a l'acceptació dels catalans davant l'onada migratòria m'he n'he adonat que 

estava  totalment  equivocada.  Tot  comparant-t'ho  amb  la  situació  actual  d'onada  migratòria 

procedent del nord d'Àfrica, Sud-Amèrica i est d'Europa, vaig considerar que els palafrugellencs i 

els catalans en general tindrien una actitud negativa davant els immigrants. 

Així doncs, tal i com m'han repetit la majoria de les persones protagonistes d'aquest treball, no es 

pot comparar ni de bon tros la reacció en front de la immigració actual amb la dels 50 i 60.

D'altra banda, m'han sorprès els resultats tan positius de l'enquesta sobre el grau de coneixement 

dels orígens. Realment, vaig pensar que la gent gairebé no sabria respondre les preguntes que els 

plantejava si no és que havia dedicat un cert temps a fer-ne recerca, com era el meu cas després 

d'haver fet aquest treball.  Per això precisament vaig optar per fer només preguntes molt rellevants i 

fàcils de saber.

M'he trobat amb problemes de coherència entre els relats de les persones entrevistades. Cal tenir 

present que es tracta de gent gram, però el més important és que els demanava que rememoressin 

fets que havien tingut lloc feia més de cinquanta anys. Amb el temps, els records de les vivències es 

van  reelaborant  i  les  versions  finals,  malgrat  tots  els  esforços  d'honestedat  i  veracitat  dels 

entrevistats,  poden manifestar certes incoherències entre elles.

A més a més m'he trobat amb gent que no ha acceptat que els fes l'entrevista o els fes fotografies per 

por, suposo, a que sortissin publicades en alguna revista, tot i que jo els vaig assegurar que tan sols 

es tractava d'un treball de l'Institut.

A més com s'ha pogut observar no tota la gent és de Palafrugell, ja que molts han viscut en llocs 

diferents però sempre a les rodalies del poble: Torrent, Palafrugell, Mont-ras, etc.

Haig de dir que el treball podria ser molt més extens,  ja que toco temes molt diversos com les 

escoles, el Tren Petit, habitatge, treball, estraperlo... però he cregut convenient no aprofundir tant en 

tots  els  temes  perquè  m'hauria  portat  a  fer  diversos  treballs  que  per  si  mateixos  podrien  ser 

independents i diferents.

El que més m'ha agradat de l'experiència de fer aquest treball de recerca és haver conegut a gent, 

veure com la gent s'ha implicat en ajudar-me i m'ha servit per conèixer molt més el meu poble i la 

vida dels meus avis. És molt agradable anar per Palafrugell o per Mont-ras i pensar que aquí hi 

havia Can Bosc o més enllà estaven les mines de barita...
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D'un principi  volia  incloure  un  apartat  que  fos  la  comparació  amb la  immigració  actual.  Però 

després de analitzar-ho vaig veure que el fet de fer una comparació implicaria pràcticament doblar 

el nombre d'apartats del meu treball. Per això considero que és una bona proposta de treball com a 

continuació del meu, però que m'hagués desviat dels meus objectius si l'hagués volgut emprendre.
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Agraïments

Finalment  voldria  agrair  a  totes  aquelles  persones  que  han  contribuit  a  que  aquest  treball  fos 

possible.

Començant pels meus avis, ja que fou per ells que vaig decidir endintrar-me en aquest treball i 

perquè m'han ajudat a recaptar informació i a contactar amb la gent amb qui he pogut parlar així 

com m'han aclarit dubtes que no hagués trobat en els llibres de text.

Així com principalment volia agrair-ho als meus avis, a qui he dedicat aquest treball, haig de donar 

les gràcies també a en José María Robles i  la Carmen Rosillo, la Maria Noguer, l'Antonio Robles, 

en Joan López, l'Estrella Sánchez Fernández, la Catalina i Cármen, en Francisco Perea Ortiz i la 

Francisca  Muñoz Román,  l'Adoración  Hernández  Porcel,  en  Torcuato  Hernández  Rodríguez,  la 

Maria Canadés Rabassa, l'Enric Xicoira, en Plàcid Colomer i en Rafael Sistané que m'han obert les 

portes de casa seva i han contestat a cadascuna de les preguntes que els he preguntat tot explicant-

me la seva vida.

També voldria agrair al meu tutor del treball, en Xavier Vilaseca, ja que m'ha ajudat en tot el que ha 

calgut i ha sigut sempre comprensiu i respectuós en quant a la feina realitzada i m'ha comprés i 

ajudant a millorar-lo i sempre deixant-me espai per altres temes de l'institut com poden ser els 

exàmens, l'estudi, etc.

A la  Paqui  Téllez  de  l'Arxiu  Municipal  de  Palafrugell,  que  m'ha  proporcionat  els  llibres  i 

documents, m'ha donat idees i m'ha ofert moltes possibilitats de recerca.

I finalment, també agrair als meus pares que m'han ajudat en tot el que han pogut i sempre que ha 

calgut, m'han portat allà on fes falta i m'han recolzat en tot moment a que no em desanimés i a que 

tirés endavant aquest treball del qual n'estic molt orgullosa si més no, de l'esforç i la dedicació que 

hi he abocat.
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Contracte de treball d'en Salvado Pio Gómez
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 Permís de motocicleta de Salvador Pio Gómez
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Full d'embarcament del tren de Guadix-Barcelona
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Racionament pa, any 1940, Font: Arxiu Municipal de Palafrugell
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Escrit humorístic sobre l'escassetat d'aliments, anys 40  i d'autor desconegut (inicials de l'editor) 
Font: Arxiu Municipal de Palafrugell. col·lecció Enric Marquès Vilalta
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 Continuació de l'escrit humorístic



1938 Francisco Zamora Molina i Patricia Franco Caparrós 5 fills    Palomares(Almeria)
1940 Pedro Alvaro i Francisca Gallardo Jerez 7 fills  Vera(Almeria)
1942 Josep Pallarès i Escrich i Pilar Alzina Coní 2 fills  Pobla Tornessa( Castelló)
1943 Tomás Ángel Marín “viudo” La Pinilla( Murcia)
1944 Antonio Abarca Jiménez i Maria Giménez Serrano 2 fills  Urracal(Almeria)
1946 Salvador Gómez Valenzuela i Josefa Hidalgo 6  fills  Alcúdia  de 

Guadix(Granada)
1947 Enrique Robles Garrido i Antonia Fernández López 6 fills “
1947 Juan Sierra Hernández i Josefa Berridos Carmona 7 fills “
1947 José Pérez Requena i Adela Díaz Hernández 6 fills “
1947 Jerónimo Martínez Guerrero “vidu” 5 fills Letur(Albacete)
1948 Hermenegildo Rodríguez Hernández i Rosa Pérez 3 fills Alcúdia de Guadix
1948 Nolasco Carrión García i Constancia Morena Romera 2 fills Pozo Alcón(Jaén)
1949 Alfredo Sánchez López i María Martínez López 4 fills Letur(Albacete)
1949 Francisco Perea Ortiz i Francisca Muñoz Román 3 fills Pozo Alcón (Jaén)
1950 Blas López Álvarez i María Sánchez López 3 fills Letur (Albacete)
1951 Torcuato Fernández i Adoración Hernández Porcel 9 fills Alcúdia de Guadix
1951 Bárbara López Álvarez “viuda” de Jesús Sánchez 3 fills Nérpio (Albacete)
1951 Torcuato Díaz Hernández “solter” Alcúdia de Guadix
1953 Antonio Puga Pérez i Maria Paz Torres Vallejo 4 fills Gobernador(Múrcia)
1953 Celestino Nieto Gordillo i Inocencia Franco 2  fills  Villanueva  de  San  Juan 

(Sevilla)
1953 Emilio Moyá Quiñones i Patrocinio Perea Ortiz 6 fills pzo Alcón (Jaén)
1955 Juan Durán Trigo i Carmen Luna Hurtado 3 fills Lucena (Córdoba)
1955 Isabel Díaz Sierra “soltera” Alcúdia de Guadix
1955 José Tauste García i Amparo López Marín 2 fills Letur ( Albacete)
1956 Antonio Porcel Requena i Purificación Fernández 4 fills Torrecardela (Granada)
1956 Carmelo Gómez Tapias i Ascensión Díaz Sierra 3 fills Alcúdia de Guadix
1956 José Oller Andrés “solter” Manuel( València)
1957 Carmen Gallardo Guerrero “soltera” Campillos (Málaga)
1957 Manuel Gómez Sierra i Isabel Martínez Sánchez 3 fills Alcúdia de Guadix
1957 Aniceto Perea Ortiz i Rosa García Segura 3 fills Pozo Alcón (Jaén)
1957 Miguel Rodríguez Borrego i Ángeles Sierra 7 fills Alcúdia de Guadix
1958 Joaquin Beyret Álvarez i Carmen Sánchez López 3 fills Letur (Albacete)
1958 José Perea Ortíz “vidu” de María Fernández 2 fills Pozo Alcón (Jaén)
1958 Pedro Sánchez i María Martínez Mellinas 3 fills Letur (Albacete)
Quadre amb les primeres famílies immigrants a Palafrugell i Mont-ras
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Preguntes Persones
xi ni fi % Ni Fi % acum.
0 2 0.05 5% 2 0.05 5%
1 2 0.05 5% 4 0.1 10%
2 0 0 0% 4 0.1 10%
3 2 0.05 5% 6 0.15 15%
4 4 0.1 10% 10 0.25 25%
5 10 0.25 25% 20 0.5 50%
6 20 0.5 50% 40 1 100%
TOTAL 40

 
Mitjana aritmètica:

M =   = 4.041

Mediana:
Me = 3

Moda:
Mo = 6

Dades de l'enquesta
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 Edicte de l'alcalde de Palafrugell relatiu al racionament del tabac, Palafrugell 23 d'agost de 1937,  
Font: Arxiu Municipal de Palafrugell
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Edicte de l'alcalde de Palafrugell relatiu a la distribució de les tarjetes de racionament, 2 de juny 
de 1939 Font: Arxiu Municipal de Palafrugell


