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Looking through some drawers at my 
grandmother’s House one day, we found old 
family pictures and between them, a letter written 
by my great grandfather and some documentation 
about him. “Yayo” Paulino was a republican who 
wanted to leave his homeland, Burgos, because 
his progressive ideology was frowned upon at 
those times. Therefore, he moved to Catalonia 
where, as he has heard, people were more open 
minded. 

In this task, I wanted to pay tribute to my great 
grandfather, as well as doing a deep research on 
how life was for people on his breed who lived in 
the Republic, went through the war ant the 
dictatorship ending up in the actual democracy. 

I got all the information from my great 
grandfather’s letters, Municipal, and National 
Archive’s documents and interviews I have made 
to familiars and historians. 

 

 

 

Remenant calaixos un dia a casa l’avia, vam 
trobar fotografies antigues de la família, entre 
elles un carta i documentació del meu besavi, del 
“Yayo” Paulino. El meu besavi va ser un 
Republicà que va voler marxar de la seva terra, 
Burgos, perquè la seva ideologia progressista no 
estava ben vista en aquella època, i va decidir 
anar a Catalunya on, pel que havia sentit, eren 
més oberts a la cultura i oberts a les noves 
corrents progressistes. 

Amb aquest treball he volgut fer un homenatge al 
meu besavi, investigar i conèixer més 
profundament el que van haver de passar totes 
les persones de la seva generació; des de l’època 
de la República, passant per la Guerra Civil, la 
Dictadura i acabant amb l’actual Democràcia. 
Tot això des de la perspectiva verídica del meu 
besavi i la de testimonis: amb cartes d’ell, 
documentació que he anat a buscar a arxius 
municipals i nacionals i fent entrevistes a familiars 
i historiadors. 
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INTRODUCCIÓ 

Aquest treball consisteix en realitzar una recerca sobre la vida del meu besavi, 

les experiències, saber-ne més dels seus pensaments i els sofriments que va 

haver de passar per anar en contra del Règim, pel simple fet de no pensar com 

la majoria ho feia, pel simple fet de ser Republicà. A més a més també hi apareix 

tot el context històric de l’època en la qual el meu besavi, de nom Paulino, va 

estar vivint, ja que per conèixer la seva trajectòria havia de conèixer el perquè va 

patir tots aquells fets i no uns altres.  

 

Motivacions:  

Des de ben petita a casa ja es parlava del “Yayo” Paulino, de les seves vivències 

i de com se’l van estimar, pel fet de ser tan bona persona i amable amb tothom, i 

molt més per la devoció que tenia amb els nens. Això va ser tan important per 

ell, que el va portar a crear una escola Laica per tots aquells nenes i nenes que 

en aquella època no es podien permetre aprendre a llegir. Aquesta devoció amb 

els nens me l’ha transmès el meu pare, explicant-me totes les anècdotes que 

recorda haver viscut amb ell, i que el recorda amb molt sentiment i estimació per 

una persona que li donava lliçons de vida diàriament.. 

Tot aquest recull de motivacions m’han portat a dur a terme aquest treball de 

Recerca: voler conèixer, ni que fos sobre paper, a la persona que no vaig poder 

conèixer. 

Un altre fet que també em va empènyer a realitzar-lo va ser per fer un   

homenatge a totes aquelles persones que van ser víctimes d’un Estat repressor, 

víctimes de la seva ideologia, com ell. 
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Objectius:  

En aquest treball m’he plantejat cinc objectius, els quals son: 

1. El perquè decideix marxar de Burgos a Catalunya 

2. El motiu de crear una escola Laica 

3. Descobrir la seva vivència durant la Guerra Civil 

4. Com va patir la postguerra i el franquisme 

5. Com es produeix la transició per arribar a la democràcia  

Metodologia: 

Primer de tot vaig començar a buscar la informació que em quedava mes a prop, 

la de casa. Remenant fotografies i documents vaig anar trobant informació, 

també em va ajudar molt el fet de que la meva avia m’expliques tot el que ella 

recordava de les experiències que li havia explicat el seu pare, el Paulino. 

També em vaig recolzar d’entrevistes que he fet a les seves filles, la meva àvia; 

al meu pare, a una dona que va treballar amb ell a la fàbrica de perfums, etc.... 

Desprès he consultat a diversos arxius municipals, com el de la Badalona, en el 

que vaig trobar molta informació sobre l’Escola que el meu besavi va fundar i 

també on va viure i amb qui. Un altre arxiu que he consultat és el de Salamanca, 

que després de tres mesos de burocràcia, em van enviar un parell de documents 

de la seva inscripció a les milícies. També em vaig posar en contacte amb 

l’Ajuntament del poble on va néixer i on encara hi tenim familiars que m’han 

ajudat. A La Seu d’Urgell, a l’Arxiu Comarcal i amb historiadors reconeguts de la 

Seu em van ajudar a trobar informació sobre l’època de l’estada del meu besavi 

va estar aquí amb l’exèrcit, la d’ell particular i la del context en general.   

Estructura:  

Poder aquest punt ha estat el més fàcil de desenvolupar, donat que l’estructura 

del treball ve donada per la pròpia estructura cronològica  dels fets històrics i de 

les etapes de la seva vida. Fent així els següents punts: 

1.- l’Ascens 

2.- La Davallada 

3.- La Maduresa 

4.- La Vellesa  
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Capítol 1: Infantesa i Joventut 

“Nací en el seno de una familia de labradores en un pueblecito de la 

provincia de Burgos (Porquera del Butrón).  Fui el penúltimo de los seis 

hermanos. Mi infancia fue como la de cualquier chiquillo de aldea de 

campesinos. “ 

1.1. - LA VIDA AL POBLE - 

 “Mientras no cambie la capa y la espada España no funcionará”.  Una frase molt 

significativa, no? Aquesta frase la deia un home, de l’Espanya rural i profunda, 

era el meu besavi, Paulino Gallo Gallo, una persona com tant d’altres anònima, 

que passa per la vida sense fer soroll, però ajudant i donant consol sempre. El 

meu besavi va néixer el 24 de Juny del 1905 a Porquera del Butrón, província de 

Burgos, una localitat de la 

altiplà castellà que actualment 

no arriba a la cinquantena 

d’habitants, però que a la 

dècada dels 50, degut al 

creixement demogràfic, va 

arribar a tenir més de dos-cents 

habitants. 

Porquera del Butrón  era un 

poble eminentment rural on la 

majoria dels veïns es guanyava la vida dedicant-

se a l’agricultura i a la ramaderia. El meu besavi, formava part d’una família 

pagesa que cultivava les terres en propietat Aquesta era també la dedicació en 

exclusiva de la seva família, uns propietaris mitjans que cultivaven sobretot 

patates i blat en règim extensiu per a la seva comercialització. Els seus pares, de 

nom Longinos Gallo i Mª Carmen Gallo, van tenir sis fills, una família nombrosa 

però el normal en aquella època. Ell era el penúltim dels germans. Al darrera de 

la casa pairal gaudien d’una horta que anomenaven “El Peral” ja que hi havia 

molts perers, i els subministrava  la verdura per al consum domèstic. Aquesta 

horta estava molt valorada perquè tenia una font d’aigua natural, molt important 

Vista de Porquera de Butrón 
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en aquella època ja que no hi havia xarxa d’aigua potable, com ara. Els nens 

abandonaven molt aviat l’escola per poder ajudar als pares en l’activitat 

econòmica familiar, i així s’anava produint de generació en generació, sense que 

s’albirés cap canvi substancial en la vida de les persones. 

El Paulino va créixer en una Espanya rural i políticament molt conservadora. Una 

Espanya monàrquica on regnava Alfons XIII de Borbó. Aquesta etapa política es 

coneguda com la Restauració 

Borbònica, que havia començat al 

1875 i acabaria al 1931 amb la 

instauració de la II República i 

l’exili d’Alfons XIII. Els grups 

polítics espanyols estaven 

dominats per dos grans partits: els 

conservadors, dirigits per Antonio 

Maura, i el Partit Liberal dirigit 

entre d’altres per José Canalejas. Ambdós s’alternaven el govern mitjançant el 

sistema de torn dinàstic. Els principals problemes de l’Espanya de principis del 

S.XX eren els següents:  

- El retard econòmic i cultural respecte a la resta de països europeus. Ja que a 

causa de la nefasta repartició de la riquesa, la societat obrera i els jornalers 

estaven cada vegada més radicalitzats i més separats de la resta de la societat. 

- En segon lloc, hi havia un règim corrupte i artificial, el caciquisme. Aquest 

sistema es basava en fer creure al poble que hi havia una democràcia, quan, a 

l’hora de la veritat, els governadors movien els vots de la població com els 

convenia. I així amb aquest sistema polític es garantien que un dels dos partits 

estigués sempre governant, impedint qualsevol alternativa de signe progressista. 

El caciquisme tenia el recolzament de les classes altes conservadores 

(propietaris rurals, burgesia industrial i financera, jerarquia eclesiàstica, etc.) ja 

que els afavoria. L’únic temor que tenien era que les classes obreres que havien 

desenvolupat organitzacions polítiques i sindicals pròpies (POSE, UGT i CNT) es 

revolucionessin, tal com passarà amb la revolució soviètica de 1917. Tot això es 

veurà afavorit per la incultura de la població, ja que més de la meitat de la 

població espanyola era analfabeta, a diferència dels països europeus del 

l’entorn.  

Alfonso XIII durant el seu mandat 
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- En tercer lloc, Espanya tenia un exèrcit amb l’orgull ferit a causa de la derrota 

contra Cuba i Filipines al 1898, el nomenat “desastre colonial”, ja que tenien un 

material molt antiquat i un excés de comandaments. Tant exagerat era aquesta 

xifra que hi havia cinc-cents generals, vint-i-tres mil caps i oficials i vuitanta mil 

suboficials per a un exèrcit inferior als vuitanta mil soldats. D’altra banda, el 

“desastre colonial” havia provocat un gran impacte psicològic entre els 

intel·lectuals espanyols i propiciat un moviment polític de caràcter reformista 

anomenat Regeneracionisme. 

- En quart lloc, des de l’últim terç del S.XIX, s’havien desenvolupat uns 

moviments nacionalistes a la perifèria d’Espanya: Gallec, Basc i Català, que 

buscaven un nou encaix a través de la defensa de la seva pròpia personalitat 

diferenciada i que era vista des del Govern Central com una disgregació 

d’Espanya. 

 

1.2. –L’ÈPOCA D’ESTUDI, OBERTURA DE PENSAMENT- 

“Fui a la escuela y al cumplir 12 años me enviaron al seminario, 

siguiendo la tradición de entonces. Al hacerme mayor me di cuenta que 

mis pensamientos eran más liberales y progresistas que los de mi 

familia.” 

En aquesta Espanya ancorada en el passat i que evolucionava molt lentament 

cap a la modernitat, és en l’entorn en que  el meu besavi es va criar i formar. La 

seva família, però, amb propietats agràries i medis econòmics, els va permetre 

que no haguessin de patir les dificultats econòmiques 

en què estaven sotmesos altres persones del 

moment. Així dons, els pares del Paulino van poder 

enviar-lo a estudiar al Seminari amb l’objectiu que 

arribes a ser capellà, seguint la tradició familiar, ja 

que el seu avi també ho havia estat. A ell això el va 

fer molt content, ja de ben petit tenia l’obsessió 

d’aprendre coses, de llegir, de conèixer més món que 

el que tenia al seu poble; i per sobre de tot no volia 

quedar-se a viure tota la vida allà, volia conèixer 

Façana del Monestir de Porquera de Butrón 
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altres ciutats i llocs. El poder anar al Seminari el va permetre estudiar i amb els 

anys es va convertir en un home culte el que li va permetre ampliar els horitzons 

més enllà dels estrets marcs mentals de la seva família i de l’ambient del poble 

en el que vivia. Si us ho pareu a pensar, viure en una societat on ningú t’entén, 

ni la teva pròpia família, que veus que tens unes idees diferents a les de l’altra 

gent però no les pots compartir per la por de ser discriminat o pitjor..., havia de 

ser una angoixa important per ell, per desgràcia seria una de les primeres de 

moltes angoixes que la vida el portaria a patir més endavant.   

Així que es va proposar de marxar a un lloc més progressista d’idees més 

lliberals. La història del moment anava lligada a la seva vida, ja que el període 

de 1898 al 1931 és conegut a Espanya com la Segona Restauració. Aquest 

etapa comença a partir del desastre colonial del 1898, moment en que part de la 

societat espanyola i les elits intel·lectuals comencen a qüestionar el sistema 

polític aixecat per Canovas del Castillo en 1875. Com a resposta a aquesta crisi 

va sorgir el moviment polític del Regeneracionisme, que va ser un corrent de 

pensament amb la voluntat de renovar, no tan sols econòmicament sinó també 

social, cultural i políticament el país. Malgrat tots els esforços que es van fer per 

intentar renovar el país, les solucions proposades per ambdós partits van 

fracassar, estaven en un estat de crisis contínua. La fi de la Restauració va ser 

quan després de tants anys de lluita per aconseguir un país millor, utilitzant tots 

els recursos possibles, al rei Alfons XII no li queda cap altre remei que marxar 

del país, d’aquesta manera es va obrir la porta a la II República.  

Tots aquests fets s’assemblen a la vida que estava passant els meu besavi : era 

un home amb aspiracions de canvis, d’abandonar el camp i començar una nova 

vida a la ciutat, on hi havia més oportunitats i la mentalitat era més oberta, i 

veiem paral·lelament aquest moviment a Espanya, on s’havia desenvolupat un 

esperit renovador a través del regeneracionisme. Però tots els canvis tenen 

complicacions. Així a principis dels anys vint les crisis i les convulsions polítiques 

i socials que havien caracteritzat el Regnat d’Alfons XIII van desembocar en el 

cop militar del General Miguel Primo de Rivera que implantarà a Espanya una 

dictadura del 1923 al 1930, la qual posarà fi al règim liberal de la Restauració 

però també arrossegarà el país a la República després del caiguda del dictador. 
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Quan aquesta Dictadura es va instaurar a Espanya, el meu besavi tenia ja els 

divuit anys, s’havia anat formant un pensament 

estructurat cosa que el permetia conèixer la situació del 

país. M’imagino que va ser una etapa molt dura per a 

ell, ja que la seva ideologia era  totalment oposada a la 

d’aquesta dictadura. Llavors encara vivia a Porquera del 

Butrón amb el seu pare, la seva mare havia mort quan 

ell  tenia tretze anys, i se sentia molt controlat i amb un 

sentiment d’impotència, ja que ell si que se n’adonava 

del que estava passant a   

 Espanya amb la desaparició de les llibertats civils i la 

repressió de la dictadura. Ell no formava part de cap moviment d’oposició al 

règim polític de Primo de Rivera, però sí que explicava que tenia la necessitat de 

buscar nous horitzons fora del poble. L’any 1930 quan devia tenir uns vint-i-cinc 

anys, va fer un canvi complet en la seva vida, volia sortir d’aquesta Espanya 

tancada i conservadora i el que és més important, volia seguir estudiant per 

arribar algun dia a exercir de mestre i estendre les seves idees més 

renovadores. Per això, calia anar a viure a la ciutat, i va escollir Barcelona, que 

considerava que era una ciutat cosmopolita i oberta als nous corrents.  

 

1.3.-BUSCANT UNA VIDA NOVA 

“Entonces decidí marchar a la gran ciudad, Badalona. Allí empecé mi 

nueva vida, fui a estudiar a la Escuela de Altos Estudios Mercantiles”.  

Hem de pensar que tenia vint-i-cinc anys, estava en l’etapa de plena vitalitat.  Un 

dels motius per endinsar-se a la gran ciutat va ser per acabar els estudis. Posant 

un exemple, se sentia com un ocell que ha 

après a volar però que viu tancat entre 

reixes, sense poder fer la seva vida 

lliurement. Així que tot decidit va agafar un 

tren directe cap a Barcelona, amb passos 

ferms, sense mirar ni un sol cop enrere. 

Paulino Gallo  als 18 anys 

Les Rambles de Barcelona al 1930 
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A l’arribar a l’estació de Barcelona, al veure el moviment enèrgic i la quantitat de 

gent que hi havia mentre baixava per les Rambles, va quedar meravellat. Va 

baixar fins el port, era la primera vegada que va veure el mar, el va fascinar la 

seva bellesa. Amb la maleta carregada d’il·lusions va començar la seva nova 

vida.  

Es dirigeix a Badalona, una ciutat industrial propera a Barcelona. Un company 

seu, mestre de professió l’allotja a casa seva i l’ajuda a fer les seves primeres 

passes per a la gran ciutat. Aquest company seu és en Pablo Ruiz, amb el que 

més tard crearan una Escola. Gràcies al Pablo, el Paulino va poder afrontar 

molts dels obstacles que la gran ciutat li posava a un pobre noi nouvingut de 

poble. 

Arriba en un moment de profund canvi polític a Espanya ja que l’any 1931 es 

proclama la Segona República (1931-1936), la qual obria grans expectatives als 

sector progressistes i populars, i esperaven portar a terme les reformes 

necessàries per tal de resoldre els grans problemes plantejats a Espanya. Al 

1931 es van convocar eleccions i es va fer una Constitució, on els principis 

bàsics d’aquesta eren: 

 

• Espanya es va declarar com a una República democràtica dels treballadors. 

• Dret a l’educació, llibertat religiosa, estat laic i dret al divorci, el matrimoni civil 

i el dret de vot a la dona. 

• Es donava la possibilitat de desenvolupar estatuts d’autonomia a les regions. 

Com veiem estem parlant d’una Constitució aprovada per unes Corts i un 

Govern de centre esquerres de majoria Republicà-Socialista. Aquest era un 

canvi de pensament molt dràstic que el de l’època anterior. Però, malgrat tot, la 

vida a les zones rurals, com a casa seva, no havia canviat massa, continuava 

sent una població conservadora i es mantenia el predomini caciquista. 
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Un cop establert a Barcelona, el Paulino va continuar els estudis , es va 

matricular a la “Escuela de Altos Estudios Mercantiles” l’any 34,  

 

actualment es la Universitat de Barcelona de la Facultat de Dret i Economia,  va 

cursar el curs 1934-1935, i a finals de 1935 va obtenir el títol de graduat que li va 

permetre assolir la docència com a professor, amb els seus estudis acabats i 

una vida plena d’il·lusions.  

 

Així que ell i el seu company, Pablo Ruiz, decideixen crear una escola Laica, i 

segueixen el model de Ferrer Guardia. Però el Paulino es va trobar amb un 

impediment,  que per a ell la seva llengua materna no era el català, sinó el 

castellà,  per tant no l’havia estudiat mai i li van posar un requisit, que si volia 

exercir de  mestre a una escola, havia de realitzar el títol, i així ho va fer, es va 

matricular a a l’Escola Elemental del Treball i així poder ser inscrit per Sindicat 
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de ProfessionsLiberals. Aquest certificat de Català va ser una propostadel 

Consell de l’Escola Nova Unificada, el conseller de Cultura i el President de la 

Generalitat Lluis Companys,  justificava aquest certificant dient: “Perquè es sobre 

la base de la llengua materna que ha de bastir-se la possessió de totes les 

altres, base la més viva i la més natural. El problema de la llengua té un doble 

aspecte: un primer aspecte de dignitat 

nacional i un segon aspecte d’eficàcia 

pedagògica. Els catalans, sobretot, que 

devem a la llengua la nostra renaixença 

literària i nacional, hem de retre-li tot 

tribut pel que ha significat per nosaltres i 

pel que hem de encara esperar-ne”. I 

finalment, el 12 d’octubre de 1936 va 

ésser confirmat aquest certificat, a ell i a 

cinquanta professors més. Llavors ja 

tenia les portes obertes al seu món. 

 

1.4.-L’ESCOLA LAICA. FRANCESC FERRER I GUARDIA 

“Pasado un tiempo, junto con un amigo, creamos una pequeña escuela 

progresista, siguiendo el modelo de Ferrer i Guardia.”  

Al 1927 el Paulino, amb el seu company Pablo Ruiz, van inaugurar   una escola 

de primària, encara que el Paulino es va haver d’esperar fins al 1935, quan va 

aconseguir el certificat de català, per poder exercir la docència  plenament. Els 

dos companys havien seguit des de sempre els models pedagògics de Ferrer i 

Guardia. Dona la casualitat de que la vida de Ferrer i Guardia no es diferencia 

molt de la del meu besavi, ja que també va néixer en un poble, concretament a 

Alella, província de Barcelona, i desprès d’estudiar al poble, als quinze anys va 

marxar cap a la ciutat, on va anar adquirint idees republicanes i anarquistes que 

va anar assumint. 
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Ferrer i Guardia va fers diferents viatges per Europa on va poder conèixer 

algunes institucions educatives avançades i progressistes. Però la seva 

pedagogia laica i revolucionaria va néixer com conseqüència de les influencies 

franceses de la època. I finalment el 1901 va crear la seva primera Escola Laica. 

Els principis de la seva escola eren:  

-Proposa que l’escola ha de ser com un intermediari d’una revolució social. Ja 

que ell creu que sense una cultura bàsica, la revolució no triomfa.  

-Considera que la ensenyança es un problema polític molt important, la burgesia 

estava al control de l’educació, és a dir, adoctrinaven als nens com ells volien. 

-Defensa una educació  racional, mixta i liberal. 

-Aposta per una educació integral, la qual potenciï el desenvolupament de la 

personalitat humana i que integri el treball manual i intel·lectual. 

-Una de les coses més renovadores va ser suprimir qualsevol tipus de càstig i 

premis. I va eliminar els exàmens. 

 

Tant el Paulino i Pablo es van convèncer de que eren aquets models els que 

havien de seguir per a la seva escola. El Pablo és va encarregar de totes les 

funcions administratives, ja que ell havia viscut sempre a Badalona.  
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L’Escola la van crear al carrer la Camèlia de Badalona, i per això li van posar el 

nom de “La Camèlia”. 

L’escola estava subvencionada per l’ajuntament amb 540 pessetes, i pagaven 

de lloguer del local 600pts anuals. D’acord amb els conceptes d’equilibri i 

harmonia dels models Laics van fer una escola mixta, amb nens i nenes junts. 

L’escola només disposava d’una aula per a tots, a la que s’encabien els 

cinquanta-tres nens i vint-i-cinc nenes, que anaven cada dia amb il·lusió a 

estudiar-hi. El Paulino era molt estimat en aquella escola, ja que era un home al 

que sempre li havien agradat els nens, i gaudia de la docència i l’educació dels 

infants, cosa que els alumnes percebien.  
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1.5.-LA ROSER 

“En Badalona conocí el amor de mi vida, la que sería mi mujer.  Una 

mujer viuda, cuyas dos hijas me aceptaron como padre en el primer 

momento.” 

“-Nena no et moguis tant, no veus que amoïnes al senyor.” 

“-No Señora no, no molesta. Me encantan los niños.” 

Aquestes dues frases van marcar el principi, el principi d’una història d’amor que 

va començar als voltants del 1936. 

El Paulino havia anat al cinema Picarol de Badalona, a 

veure una pel·lícula . Allà es va trobar amb la mare, 

que es deia Roser i la seva filla petita, que no s’estava 

quieta. Fou gràcies a aquella trobada fortuïta que 

s’inicià la seva relació, i poc pensava que seria la seva 

esposa.  

Al sortir del cinema la Roser va veure com el Paulino 

tenia aquesta traça amb els nens. Aquell bon home 

estava al costat de la nena donant-li corda. Van anar 

caminant plegats, van parlar del molt que els havia agradat la pel·lícula. El 

trajecte va ser curt, vivien a prop del cinema. Era amable, parlava castellà, molt 

educat, ben vestit. La Roser es va  fixar amb les seves mans, allargades, 

blanques i primes, unes ungles precioses i ben cuidades, els cabells rissats de 

color castany. La Roser li va explicar que treballava a Can Perera, una fàbrica de 

perfums situada a Badalona, i que feia tres anys que era viuda. Quan la Roser 

va arribar a casa sentia un pessigolleig que li omplia l’estomac. Des de que havia 

conegut aquell home a la sessió de tarda 

del Picarol no podia parar de pensar en 

ell. Estava en un estat d’eufòria que feia 

temps que no sentia. 

Llavors la Roser es va trobar en que el 

Paulino l’esperava cada dia a la sortida 

de Can Perera. Ell li va explicar que venia 

Dones treballant a la Fàbrica de Can Parera 
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d’un petit poble de Burgos i que va venir per acabar els estudis de mestre. A 

partir d’aquell dia l’esperava cada dia a la sortida de la fàbrica. I la Roser es va 

començar a sentir bojament enamorada, però al mateix temps tenia por de trair 

la memòria del Vicens, el seu marit, ja mort i  amb el que havia tingut dues filles. 

El seu anterior matrimoni havia durat quasi cinc anys i havien estat molt feliços, 

tot els somreia, fins aquell dia en que en Vicens li van diagnosticar una tisis 

galopant i només tres mesos de vida. Els metges no van fallar i es va complir el 

diagnòstic. La Roser no el volia perdre però veure’l com el consumia la febre 

encara li feia patir més. En aquells temps la tisis era una malaltia que no tenia 

cura. La gent li tenia por, i s’apartava del qui la tenia, així que el metge li va 

aconsellar que tragues les nenes de casa. Però, passada tota la desgràcia, 

mentre la Roser no el va deixar en cap moment sol, les nenes van tornar a casa 

seva; va ser una època molt dura i desoladora per a la Roser, una noia jove, 

sola, vídua i amb dues criatures que tirar endavant. 

Ara, però, la Roser ja havia superat tot allò amb força  

coratge, i conèixer el Paulino i li va donar una nova 

oportunitat de refer la seva vida. Les dues files de la 

Roser també van acceptar i estimar aquell home que 

seria el seu nou pare. Un dia la Roser va decidir 

explicar-ho als seus pares, i al dir-li que era castellà, 

se’ls va caure el món a sobre, ja que ells eren catalans 

i molt catalanistes, i no entenien com la seva filla 

s’hagués enamorat d’un castellà. No eren males 

persones, però com que els emigrants que venien a 

Catalunya, la majoria, era gent molt tancada i 

conservadora, temien que no acceptés a les 

nenes o no fes feliç a la seva filla. Aquesta por va durar fins que el van conèixer i 

van saber dels esdeveniments que havia viscut al llarg de la seva vida; se’l van 

estimar com un fill. Així que ara la vida tornava a somriure a la Roser, es casaria 

amb un jove ben posicionat, que l’estimaria sense límits. Van anar a Burgos a 

conèixer la família del Paulino, la que la va rebre amb els braços oberts. A la 

Roser li deien “la catalana”. El seu pare va poder veure com el Paulino se 

l’estimava, i formaria una família.  

Paulino Gallo i les dues fllles de la Roser 
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Capítol 2: LA DAVALLADA 

“Pero entonces mi vida cambió su rumbo, la Guerra Civil había estallado 

en España.  Todo se paralizó, las relaciones, la escuela, la vida…. El frente 

republicano necesitaba ayuda y me aliste con ellos. Fue una etapa muy 

dura, solo tenía una pequeña luz que me mantenía vivo, eran las cartas 

de mi mujer” 

2.1.-LA GUERRA CIVIL 

Tot semblava que els anava molt bé a en Paulino i la Roser, ja tenien fixada una 

data per casar-se, però al 1936, quelcom inesperat fa estroncar la seva vida: 

esclata la Guerra Civil Espanyola i tot es va haver d’ajornar. El conflicte bèl·lic va 

esclatar el 18 de juliol de 1936 a causa d’una insurrecció militar contra el govern 

de la república del Front Popular, que tindran el suport d’amplis sectors de la 

dreta conservadora i de l’extrema dreta (falangistes i tradicionalistes) Aquesta 

guerra va dividir la societat espanyola en dos bàndols, això va ser degut a que  

el Cop d’estat militar iniciat el 17 de juliol de 1936 va fracassar en una part molt 

significativa d’Espanya entre els quals hi havia Catalunya. Es van configurar dos 

bàndols, per una banda, els militars insurrectes que en el territori on van triomfar  

van implantar un règim polític basat en els feixismes europeus de l’època 

(Alemanya i Itàlia), suprimint la democràcia i tots els valors socials i morals que 

havia introduït la República; d’altra banda, allà on la insurrecció va fracassar  el 

govern legal de la República es va veure superat per 

a una coalició de forces revolucionaries formada per 

els socialistes, els comunistes i els anarquistes i en 

algunes parts com a Catalunya i al País Basc també 

s’hi afegiren els nacionalistes. La nova situació 

política portarà a la rereguarda republicana a iniciar 

un procés revolucionari allunyat del reformisme 

democràtic del període republicà anterior al Cop 

d’estat militar. 
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A Catalunya la insurrecció es va localitzar bàsicament a Barcelona. Les primeres 

noticies de l’aixecament militar que va començar el 17 de juliol al protectorat 

espanyol de  l’Àfrica, el Rif, van arribar a Badalona aquella mateixa nit. 

Ràpidament, els membres dels partir polítics d’esquerra i de les organitzacions 

sindicals de Badalona, es van posar en guàrdia i començaren a repartir les 

armes que tenien guardades des dels fets revolucionaris del 1934 a Astúries i 

que a Catalunya havien provocat la declaració de l’Estat Català federal. Com 

que a Badalona en aquells moments no hi havia cap guarnició militar, no hi va 

haver cap enfrontament entre les forces militars i els partits polítics i sindicats 

contraris a l’aixecament, per la qual cosa tot semblava mes o menys normal. No 

obstant, es feien visibles pels carrers de la ciutat grups armats, principalment  de 

la CNT. La rebel·lió a Barcelona, igual que a Madrid o a altres ciutat importants, 

va ser dominada per la Guàrdia d’Assalt i per la Guàrdia Civil. Passats tres dies 

del cop militar, ni els rebels 

havien aconseguit fer-se amb el 

poder ni l’Estat Republicà havia 

aconseguit dominar-los. 

Espanya quedava dividida en 

dos bàndols irreconciliables 

que iniciaran una Guerra Civil 

que durarà tres anys.  

M’imagino que la vida del meu 

besavi, coneixent la seva 

ideologia s’hauria posat des del primer moment al costat de la causa 

republicana, lluitant, lluitant pels seus valors, per la seva ideologia, lluitar per a 

un món millor, però el que no sabia és que aquesta lluita acabaria pesant sobre 

ell mes del que es pensava. En aquells moments que Badalona estava en guerra 

amb els opositors, em fa pensar que devia estar content, ja que els enemics no 

els havien vençut, a diferencia d’altres parts que si que ho havien fet, parts més 

rurals. Però a Badalona encara ningú s’havia pogut fer amb el poder. 

I va esclatar la Guerra. La Guerra Civil Espanyola, la qual durarà tres  

anys, tres durs i llargs anys, eterns on la gent veurà morir als seus i als del 

costat. Aleshores el març del 1938 l’exèrcit de Franco va iniciar una ofensiva 

Homes armats als carrers de Barcelona esperant l’assalt 
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contra el front d’Argó, lloc situat entre els Pirineus i l’Ebre. Coneixent aquest 

proper atac, l’exèrcit popular va reclamar voluntaris per a protegir tota la línia de 

foc d’Aragó. Degut a això, va ser quan el Paulino va haver de deixar la seva 

família i presentar-se com a voluntari a l’ exèrcit republicà.  

 

                                            

A la Roser en aquell moment li deuria caure el món a sobre, en Paulino marxava 

a la guerra, i ella, ja havent estat una vegada viuda, es volia esperar a casar-se 

amb ell, no volia tornar a patir les conseqüències de la viudetat. Però ell, sempre 

tan seré i tranquil·litzador, li va prometre a la Roser que tornaria, que tornaria a 

casa, amb la seva família, que tornaria amb ella, a estimar-la, era la dona de la 

seva vida. Sabem que el van destinar a la Seu d’Urgell gracies a informació que 

he anat recollint dels seus parents més propers. Podríem dir que per sort, no va 

ser destinat a primera línia de combat, sinó als serveis administratius, i a 

l’ensenyament dels soldats analfabets tal com corresponia a la seva situació de 

mestre. Mentrestant, la família del Paulino, la Roser i les seves dues filles, van 

Cartilla d’allistament a l’Exèrcit Espanyol 
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quedar-se a Badalona, on rebien una carta diària, suposadament explicant-los el 

molt que les trobava a faltar, informant-les de com era la vida en aquell poble i   

acompanyada de lots de menjar 

que arribaven a través dels 

trens. Aquestes cartes eren 

l’única esperança i ànims que 

rebia en aquells durs moments 

que va estar al front durant la 

guerra. Les cartes també podien 

portar escrits més confidencials, 

per exemple, parts en que el Paulino li podia expressar el seu amor cap a ella. 

Malauradament aquestes cartes anys més tard van ser cremades per la Roser, 

segurament per por a ser descobertes, i es per això que  no tinc gaire més 

informació del meu besavi durant la seva estància de militar a la Seu d’Urgell. 

Segons em va comentar un historiador local, Pau Chica, la comandància militar i 

el quarter estava situada en un edifici molt gran que ocupa part del actual 

passeig i del carrer major, però no disposo de cap mena de documentació que 

em permeti assegurar amb certesa que s’allotgés el meu besavi. Això és tot el 

que he pogut descobrir sobre l’estància del meu besavi a La Seu durant la 

Guerra.         

Tampoc el Paulino no n’havia volgut parlar gaire del tema, ja que com deia “son 

etapas de la vida de las que más vale la pena no recordar”.  

 

Sobre d’una de les cartes que enviava la Roser 

Imatge aèria del bombardeig de Barcelona 
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El que se amb certesa, perquè m’ho va explicar la Roseret, és que durant els 

bombardejos tant forts que van tenir lloc a Barcelona a partir de 1938-39,  que 

van portar a terme l’aviació italiana la Roser anava amb la seva filla a un refugi 

que tenien per a la muntanya, on hi havia una cova per resguardar-se de les 

bombes.  explica que la mare li posava un tros de roba a la boca i li feia 

mossegar ben fort, perquè deia que així no explotarien. En una entrevista que li 

vaig estar fent a la filla de la Roser, explicava que veia els bombardejos amb 

gran exaltació, ja que semblaven com petards.  

 

2.2.-LA GUERRA CIVIL. LA SEU D’URGELL 

Com ja he dit abans, no se massa sobre l’estància militar a la Seu d’Urgell del 

meu besavi, però he pensat que seria oportú citar una mica com va ser la vida 

en aquesta població durant la 

guerra. Els fets més important 

que hi van succeir.  

A la Seu des d’un bon 

començament, és a dir, quan 

es produeix el Cop d’estat ja 

podem notar les primeres 

conseqüències del conflicte. 

Ja que van començar a arribar els primers 

anarquistes a la ciutat, pocs dies desprès de produir-se aquest fet que va 

engegar la guerra. Els milicians que van anar venint de zones com Barcelona, 

França o Puigcerdà es van començar a organitzar i es van anar apropiant de 

totes les armes que tenien a la Seu d’Urgell. Un altre dels fets molt important en 

aquesta ciutat és que el 27 de juliol 

els anarquistes van començar a 

sacsejar i a cremar l’Església, fet que 

va alertar molt a tot el poble. Així que 

comença una dura repressió sobre el 

poble, i amb poc més de tres mesos, 

ja hi havia quaranta-tres víctimes en 

mans dels anarquistes. Però durant l’abril 

Vista de La Seu d’Urgell al 1930 

Milicians combatent contra els franquistes 
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del 1937 va passar un fet que revolucionarà la ideologia dels anarquistes, ja que 

a Bellver de Cerdanya aquets són derrotats. I això provoca més tensió entre els 

anarquistes i els residents a la ciutat.  

Amb la derrota anarquista a Bellver, on hi van participar milicians de la Seu 

d’Urgell, l’anarquisme a la Seu va perdent poder. Així que el dia 1 de maig del 

1937 es va fer una acta on es va aprovar la dissolució total del cos de milicians 

residents a la Seu d’Urgell. Però aquest anarquisme es troba amb un 

impediment, i és que durant el 9 i 12 d’octubre es van implantar uns decrets de la 

Generalitat que deien que s’havien de dissoldre els comitès creats durant la 

revolució de l’estiu i havien de ser substituïts per Ajuntaments, però aquets no 

segueixen els decrets i continuen seguint els models dels antics, és a dir, dels 

anarquistes. 

Durant la Guerra Civil a la Seu d’Urgell la situació econòmica era devastadora, hi 

havia molta escassetat d’aliments i el problema de que faltaven molts habitatges 

en la ciutat ja que van venir molts refugiats. A més a més, el boicot que li va fer 

la Generalitat a aquells ajuntaments que s’havien constituït il·legalment. 

 

2.3.-L’EXILI 

“La victoria de los franquistas provocó que muchos republicanos como yo 

tuviéramos que huir de España. “ 

El dia a dia a la Seu d’Urgell començava a prendre “normalitat”, la gent de la 

ciutat desitjava restablir la seva vida quotidiana, la gent, els nens podien córrer 

pels carrers més tranquils, sense por de ser raptats per les tropes franquistes, o 

això és el que creien. La gent ja no sentia dia i nit el soroll de les metralladores 

disparant, aquell soroll que es feia ensordidor. El Paulino s’aixecà un matí, com 

de costum, sense haver dormit gaire, però esperançat, la guerra havia arribat  a 

la seva fi, Barcelona , Girona i Figueres havien caigut. Malgrat que el bàndol 

Republicà havia estat vençut ... el patiment s’acabava. Però el que no 

s’esperaven era que el final d’aquesta horrible guerra els portaria a recórrer el 

camí, un camí on molts d’ells moririen. Al matí encén la ràdio, sintonitzant la 

ràdio clandestina republicana, per a sentir-se més a prop dels seus, però avui les 

notícies no eren bones, anunciaven que les tropes franquistes estaven pujant i 
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fent represàlies contra els republicans. El Paulino es troba amb els seus 

companys i divulga la notícia convertint-se en el tema principal. La gent estava 

dubtosa, no sabien si la notícia era certa, donat que en aquells temps la ràdio 

havia estat intervinguda moltes vegades pels franquistes i emetien informacions 

falses per a fer sortir dels seus amagatalls els republicans. Els dies passaven i 

els rumors cada dia són més ferms, per la ràdio senten que el 24 de Gener les 

tropes arriben a Manresa, de matinada, i el 27 ja estan a Badalona. En aquell 

moment decideixen que la millor opció és 

marxar a l’exili, les tropes franquistes no 

tardarien molt en arribar – més tard van 

saber que el 5 de Febrer entraven les 

tropes franquistes per la plaça de 

l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Només 

volien allunyar-se de tot allò i finalitzar 

d’una vegada per totes aquell mal son 

sense fi. Decideixen escapar-se cap a 

França, com molts governants, soldats i 

civils republicans estaven fent, com també el mateix Companys. Els semblava la 

millor opció, però el que no s’imaginaven que encara no havien passat el pitjor 

de la Guerra, l’exili i el camp de 

concentració.  

Surt de la Seu d’Urgell amb els seus 

companys direcció Puigcerdà, amb il·lusió al 

cos, però amb tristor per haver d’abandonar 

Catalunya, però no tenien cap mes remei, 

havien de marxar si o si de la seva 

estimada terra, tal com deia ell: “Cataluña es y será siempre mi casa”. Emprèn el 

camí amb tota la seva vida dins una maleta, unes sabates velles i una manta. 

Era principis de febrer, el fred a la Seu arribava a  -14ºC i sabien que havien de 

travessar el Pirineu amb temperatures pitjors, amb neu i gel, el camí seria dur i 

llarg, però no es podien esperar, els franquistes estaven a un pas. Informant-me 

de varies fonts, se sap que alguns dels trams els feien amb camions, que 

anaven fins a dalt de gent. A la frontera de Puigcerdà s’assabenten que el 

govern francès permet el pas a civils per a poder marxar cap a França, més tard 

Camions marxant pal a la frontera de França 

Famílies senceres marxant a peu cap a França 
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l’obren a militars i governants. Però la frontera no s’obria cada dia i la gent, 

impacient s’aglomerava formant grans quilòmetres de cua esperant que la 

frontera s’obrís i poguessin escapar. Durant aquets dies que s’esperaven els 

avions franquistes anaven bombardejant a tota aquella gent indefensa, quan 

bombardejaven anaven famílies amb els seus fills, i el dia següent va veure a les 

famílies sense els fills, però va abaixar el cap i va veure allà cinc roses de sang i 

va comprendre la desesperança d’aquella família. Així que al cap de varis dies 

de més i més sofriment  la frontera es va obrir, i els militars els hi van prendre 

qualsevol tipus d’armes que poguessin dur. El Paulino i els seus companys  van 

anar passant per diferents pobles com Mont-Lluís, Vilafranca del Conflent, 

Prades, Llúpia, etc. En alguns pobles els oferien petites racions de menjar i els hi 

deixaven dormir en algun garatge o 

paller, almenys per estar una mica més 

resguardats, la gent francesa estava 

commoguda per les allaus de persones 

que estaven passant pels seus petits 

poblets, amb infants indefensos i amb 

gent gran malalta i esgotada... I així mica en 

mica fins arribar a Argelès. 

 

2.4.-EL CAMÍ CAP A L’INFERN 

“Se oía que Francia estaba acogiendo a exiliados. Pero la realidad fue otra, 

el camino hacia el campo de refugiados fue  duro, largo, frío y triste. “ 

Durant tot el llarg camí es van haver d’enfrontar a greus inconvenients: el fred, la 

fam, la falta d’intimitat, el dormir al ras i sobretot el fet de no poder fer les seves 

necessitats. Molts d’ells trucaven a cases, malgrat la vergonya i el problema amb 

l’idioma, per demanar si podien fer servir els banys. I per no mencionar que no 

tenien possibilitat de comprar res, la moneda espanyola s’havia devaluat del tot. 

La gent estava sotmesa en un fort sentiment d’impotència, volien marxar, no 

volien continuar vivint en aquestes condicions tan denigrants, però no podien, la 

Homes marxant a peu cap a França 
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policia els ho impedia, ells eren els que els conduïen cap aquest infern, no 

sabien que seria d’ells, de la seva vida.  

Per tots els testimonis que he 

consultat, la gent restava a la platja 

d’Argelers-Sur-Mer, esperançada 

de que algun dia o altre els soldats 

els hi oferissin ajut, que els 

allunyessin d’aquest mal son, però 

no va ser així.  M’imagino la 

situació del meu besavi en aquells 

moments, pensant en la seva família, deuria estar preocupat, ell ja no els podia 

enviar menjar, ni cartes, ni tant sols notícies de si estava viu..... Això el deuria 

angoixar moltíssim! Tampoc sabia ni si havia sigut raptada o assassinada per les 

tropes franquistes, ja que havien escoltat per radio que Barcelona i Badalona 

havien caigut. Ja eren molts dies d’estar esperant i esperant, sense que ningú 

els digués que esperaven allà en aquella gèlida platja de febrer.  

 

 

Per fi van començar a arribar molts camions carregats de filats, i els soldats es 

van afanyar a col·locar al voltant de la platja. El rumor es va tornar realitat, el que 

més és temien.... els anaven a tancar!  

 

 

 

 

Arribada  a la platja d’Argeles Sur-Mer 

Esperant a la platja d’Argeles Sur-Mer, amb l’exèrcit francès controlant la multitud. 
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La preocupació i la desolació estava en el cor de tots els refugiats, ara 

presoners. Mai van arribar a pensar que serien presoners espanyols, es 

pensaven que hi hauria portes i podrien entrar i sortir quan volguessin i les 

condicions de vida que havien estat vivint canviarien positivament però no va ser 

així. A l’endemà els van informar que els portarien pa i menjar, en aquell 

moment, per fi, es van poder veure cares d’alegria, feia gairebé cinc dies que no 

menjaven res. Però l’alegria va durar poc, els militars, d’origen senegalès, al 

veure tanta gent afamada i impacient, no se’ls va ocórrer res més que tirar-los el 

pa, com es feia amb el animals!. Passaven els dies i el camp cada vegada anava 

semblant més una presó, els militars treballaven dia i nit per tenir-los reclosos i 

que no sortissin del camp de concentració, perquè el “camp per refugiats” s’havia 

convertit en això, en un “camp de concertació”. L’allau d’espanyols que fugien de 

la repressió franquista cap a França se’ls havia escapat de les mans.  

 

2.5.-EL CAMP D’ARGELES 

“Al llegar al Campo  percibí que me había metido en el infierno. Los días 

eran largos y desoladores, no sabía cuándo la desgracia se iba a terminar 

y podría ver de nuevo a mi familia. “ 

Passaven els dies, mica en mica la gent s’anava agrupant en petites comunitats, 

de famílies, d’amics retrobats o simplement entre homes o dones que es feien 

costat en aquells moments d’adversitats.  

L’exèrcit francès anava visant  la gent que estava fent altres camps per tal de 

poder acollir a tothom en millors condicions, però els dies passaven i les 

cabanes no arribaven. El que van començar a fer tothom va ser arreplegar 

robes, mantes o plàstics  i trossos de pals 

que trobaven als voltants del camp per 

poder fer almenys unes escanyolides 

tendes de campanya que els resguardes 

de l’intens i gèlid fred. Els dies eren llargs i 

desoladors, no veien la fi de la desgràcia 

que estaven passant, en el seu cap només 

Al camp de refugiats  d’Argelers Sur-Mer 
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hi havia un pensament: quan podrem tornar a casa? Quan s’acabarà aquesta 

desgràcia?.  Els dies es van convertir en setmanes i la gent es va començar a 

organitzar de la manera que podien: tenda d’intendència, tenda d’infermeria, 

etc... El pitjor problema que va començar a fer-se palès era la manca d’aigua 

potable, els policies portaven cubs d’aigua però no potable, les malalties i 

diarrees es va estendre per la població del camp. Era desolador llevar-se pel 

matí i veure gent estirada per la platja, tapada amb mantes, perquè no arribaven 

a tornar a la seva tenda quan a mitja nit sortien corrents cap al mar per fer de 

ventre o vomitar. Mica en mica l’aigua 

i el pa va començar a ser més 

abundant, però el mal ja era massa 

greu i sense medicines era difícil la 

recuperació. A la tenda d’intendència 

repartien cada dia restrictivament 

llaunes de llegums, de tant en tant, 

llet, pà.. però res de verdures ni carn o peix. La fam 

començava a ser l’altre principal problema. El mes de març ja estava a punt 

d’acabar... fins ara el temps havia estat a favor d’ells, però les pluges i tempestes 

estaven a punt d’arribar i la gent es va començar a posar nerviosos. Van 

demanar a l’exèrcit que els portés planxes de metall per poder-se resguardar de 

la pluja, però les planxes no arribaven i la pluja ja estava aquí. A les grans 

malalties (sarna, disenteria, etc.), es van sumar les plagues (polls i puces) entre 

la gent. El meu besavi explicava que la picor era tant intensa que fins i tot 

s’arrancava la pell de tant rascar-se. “Ni poniendo la ropa a hervir me sacava los 

piojos de encima!”, deia. Ara a sobre la humitat de la pluja portaria greus 

pulmonies i constipats. A les casetes de la policia cada mati es feien llargues 

cues, plogués o no, per diferents coses.. uns dies perquè hi havia treball per 

homes en els pobles, altres dies per traslladar a homes o famílies als altres 

camps que ja estaven construïts als voltants, altres dies per apuntar-se per 

marxar cap a països de Sud Amèrica (països com Mèxic o Xile, que estaven 

disposats a acollir els milers de refugiats espanyols); però totes les llistes eren 

curtes, i l’alegria i  l’ esperança es tornava en desolació i decepció, dia rere dia... 

I la costum de viure d’aquella manera va esdevenir normalitat. I així van anar 

passant els mesos de primavera i estiu, semblava que amb el bon temps la 

Homes fent-se el menjar  
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desgràcia fos més llevadora, de tant en tant alguns homes al capvespre tocaven 

música, amb els pocs instruments que havien arribat a Argelès.... allò els 

alegrava el cor i l’ànima. També alguns dies pel matí els policies posàvem 

música en una mena d’altaveus que havien desconnectat dels camions de 

l’exèrcit i els havien penjat a l’entrada del camp, aquells eren uns dels moments 

més feliços que recorda el meu besavi, per un home de cultura com era ell, 

poder escoltar música era un regal d’esperança. I el temps continuava passant, 

sense que les coses se solucionessin massa, les poques notícies que arribaven 

d’Espanya eres desoladores, no veien l’ocasió ni el moment de poder tornar, 

molts dels seus companys ja deien “Aquí nos quedaremos Paulino, ahora 

nuestra vida está en Francia”.   

 

2.6- LA SORTIDA DE L’INFERN 

“Después de un año viviendo en condiciones infrahumanas mi hermano 

me sacó de allí, llevándome al pueblo.” 

Cansat, però acostumat a la monotonia, veient les mateixes cares cada dia,  

patint les morts d’alguns dels seus companys, però tot això s’estava a punt 

d’acabar. Un bon dia de 1940, mentre ajudava als seus companys a reconstruir 

algunes barraques que a causa de la pluja i el vent havien estat destrossades, 

va sentir una veu, algú cridava el 

seu nom: -Paulino! Paulino!. No s’ho 

podia creure, després de tants 

mesos sol, sense ningú pròxim a ell, 

sense sentir ni una sola veu familiar, 

es va girar, i en fer-ho, allà el va 

veure, era el seu germà Melitón, 

disposat a salvar-lo, a allunyar-lo 

d’aquell infern en el qual ja s’hi havia 

acostumat, però que en tot cas, no deixava de ser al infern. Va apropar-se tot 

sigil·lós cap a la tanca on el seu germà ja havia trobat un forat per poder sortir, 

no eren els únics que intentaven fugir, molts abans ho havien intentat sense sort. 

I així ho va fer ell, va escapar d’Argelers i el germà li va dir que es dirigirien cap a 

Tendes on dormia i vivia la gent al camp  d’Argelès 
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la frontera d’Irún, ja que era inviable tornar pel mateix lloc per on havia entrat a 

França. L’exèrcit encara estava vigilant la zona i empresonant a tots els que 

tornaven de l’exili. El Paulino va advertir al seu germà que no volia tornar a 

Badalona, sense res, amb una mà al davant i l’altra a darrera, allà hi tenia una 

dona i una família que alimentar, i ara mateix no ho podia fer. Així que van 

decidir anar al poble, Porquera del Butrón, on s’havia criat. El Paulino va pensar 

que s’estaria uns mesos per tal de  guanyar diners i poder tornar a Badalona 

amb alguna cosa de profit. A l’arribar a Porquera del Butrón, es va posar a 

treballar en una casa de dispeser.  Explicava que la misèria era tant gran i 

estava en tan males condicions que allà se’l menjaven les “xinxes” i passava 

moltíssim gana. Mentre va restar aquells mesos al poble, no va donar senyals de 

vida a la seva dona, ja no li enviava una carta diària. Ella al no rebre’n cap, es va 

enfadar molt i va decidir  enviar una carta al pare del Paulino, per saber a on es 

trobava i conèixer el seu parador. S’havien  promès i encara no s’havien de 

casat. La Roser el trobava a faltar, ja no rebia aquelles cartes escrites amb tant 

d’amor pel Paulino. Va arribar a sospitar que havia conegut alguna altra dona. El 

seu pare de nom Longinos, va eliminar qualsevol sospita de la Roser,  li va 

explicar que el Paulino ja no era un nen, que era un home madur i que  no el 

deixaria que no faltaria a la seva paraula de compromís. Longinos no en sabia 

res de tot això, però li va assegurar que el faria tornar amb ella, que tant se 

l’estimava.  
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Aquesta carta és l’única que la Roser no va cremar, i gràcies això encara la 

conservo. La família va avisar a la Roser de la situació tan desfavorable que 

estava vivint el Paulino en aquella casa de dispeser  i immediatament la Roser el 

va fer tornar cap a Badalona.  
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Capítol 3: LA MADURESA (1941-1975) 

“Pasado un tiempo pude volver con mi familia en Badalona. Allí empecé a 

trabajar en una fábrica de perfumes, todo iba mejorando y volviendo a su 

lugar. Al final pude cumplir la promesa que le hice a mi mujer, casarme 

con ella.  Del fruto del amor de nuestro  matrimonio, tuvimos una preciosa 

hija, Mª Carmen.” 

3.1.-EL FRANQUISME: LA TORNADA A BADALONA 

La carta de la seva futura esposa i els consells del seu pare, van fer sortir de la 

depressió en que es trobava havent tornat del camp de concentració i torna per 

reprendre la seva vida allà on la va deixar després de la fatal i devastadora 

Guerra Civil, a Badalona.  

Amb la victòria de la Guerra, el nou règim, el Franquisme, s’instaura el 1939 i va 

tenir uns fonaments molt clars: 

• Concentració del poder polític en Franco. L’adhesió al Caudillo va ser 

l’element clau de tota la política del franquisme. 

• Antiparlamentarisme i antilliberalisme. El franquisme sempre es va mostrar 

contrario a les llibertats polítiques. 

• Nacionalcatolicisme.  L’Església va ser la gran legitimadora de la dictadura 

franquista. A canvi, van dominar la vida social i l’educació. Una estricta moral 

catòlica en lo públic i en lo privat es va imposar en tot el país. 

• Defensa de la "unidad de la Patria".  Negativa a qualsevol autonomia política 

de les regions i foment del castellà como a única llengua. La prohibició de les 

altres llengües va ser molt estricta.  

• Militarisme.  Preponderància social de l’estament militar (desfilades, 

uniformes, himnes, bandera...) 

• Simbologia feixista: símbols i uniformes, exaltació del Caudillo, violència 

como medi polític.  

La major part de les classes mitges urbanes i de les classes treballadores no 

recolzaven la dictadura. En els primers anys la repressió sistemàtica, la misèria i 
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la desmoralització per la derrota van propiciar forçosament aquesta oposició al 

Règim. 

Però tornar a la normalitat no va ser fàcil…., fins el punt que quan es va acabar 

la Guerra, al ser republicà, al Paulino li van treure tot dret a tornar a exercir de 

professor, en aquell moment m’imagino que se li va caure el món als peus, ja 

que li havien arravatat el seu somni, la cosa més preuada per a ell. Més tard va 

saber que, tot i sent negats aquets drets, la Conselleria de Cultura va fer una 

crida per fer el reconeixement de tots aquets mestres que se’ls hi va ser negat el 

seu títol i que tornessin a ser reconeguts com a professors, però ell ja no ho va 

demanar.   

A l’arribar a Badalona, com que no tenia ja ni casa ni diners, el Paulino va anar a 

viure a casa dels pares de la Roser, que es van oferir des de primer moment i 

sense dubtar-ho en que visqués amb ells.  

3.2.- LA POSTGUERRA: REPRENENT LA VIDA  

Els anys quaranta i cinquanta van ser 

els “anys de la fam” , del racionament 

d’aliments,  dels mercats negres de tot 

tipus de productes, i de l’ "Estraperlo" , 

que es va convertir per a molts en 

l’única manera d’aconseguir productes 

i per a altres la forma d’enriquir-se 

ràpidament.  

La corrupció generalitzada tant en la vida social, com en la política i en tots els 

àmbits.   

La Roser, encara treballava a la fàbrica de Badalona , “Perfumeria de Can 

Parera”.  

La gent esperant el racionament de menjar 
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Al 1911 Joan Parera i Casanova va 

començar a elaborar productes de 

perfumeria en un petit local del c/ Sant 

Pere. El 1916 es trasllada al c/ Arnús on va 

construir la fàbrica  , i on centenars de 

Badalonins van poder trobar feina i sortir de 

la pobres en que estaven sotmesos per la 

postguerra, i allí va estar fins l’any 1973 que la fàbrica es trasllada a Granollers. 

El personal de la fàbrica era majoritàriament femení i els homes que hi 

treballaven ho feien al magatzem, en fusteria, secció del vidre o al laboratori.  

La gama de productes Parera era molt extensa y variada, incloïa tota classe de 

productes de bellesa y cosmètica. Colònia Cocaïna en Flor,  Pins, Andros, 

Paraíso, Giobanna, i moltes més . La gama Risler, va ser creada exclusivament 

per Amèrica.  

Però el producte estrella i que va tenir fama mundial, va 

ser la marca  VarónDandy,  la 

van fer servir els nostres avis i 

besavis i encara els nostres 

pares la poden trobar a les 

botigues avui en dia... 

El meu besavi va entrar-hi a treballar a finals del 1941,  

primerament als magatzems i mica en mica, al veure que 

era un home culte i espavilat, va anar pujant de 

categoria, però no de sou... Això el va fer portar a 

l’Empresa Parera a Magistratura del Treball el juliol de 

1951, perquè estava desenvolupant una feina superior al 

sou que li pagaven. Va guanyar l’empresa el judici, però 

més tard li van reconèixer el mèrit i la categoria, ja que era molt bo en lo que 

feia, tot i sent una persona que no havia estudiat de químic, sabia  destil·lar les 

aromes per fer la colònia millor que altres que treballaven al laboratori. Tan va 

ser, que inclús va inventar un alambí que destil·lava l’essència en tres dies 

menys, i va vendre la patent per 500 ptes.  
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Tenint ja una feina estable, el meu besavi va poder complir la seva paraula de 

casar-se amb la meva besàvia,  i el 10 

de juliol de 1941 es casen a la Parròquia 

de Sta. Maria de Badalona.  

El 8 de febrer de 1944 neix la seva filla 

en comú, Mª Carme, la meva avia. Anys 

grisos de penúries i estretors tant pel 

país, estem a l’època de postguerra i 

Dictadura del Franquisme, com per a les 

famílies catalanes.  La meva avia va ser una nena malaltissa, donat a les males 

condicions alimentaries que la Roser va patir durant l’embaràs; la van haver de 

portar moltes vegades a metges, a bons metges, i va estar  dues vedades en 

perill de mort. Va agafar una meningitis 

molt forta, pel que en Paulino es va 

haver d’endeutar per poder pagar els 

medicaments de la seva filla,  eren les 

primeres indiccions de penicil·lina que 

es receptaven pagant.  

La dura Repressió, sobre presoners 

polítics i qualsevol que anés contra el 

Règim, es van derivar en desenes de milers de indiscriminades execucions. La 

repressió de la postguerra va provocar un clima de terror generalitzat entre gran 

part de la població. Especialment a les ciutats i les zones industrialitzades. 

Aquest terror explica la debilitat de l’oposició durant molts anys.  

“Mis antiguos alumnos de la escuela me pidieron que les diera clases, a 

escondidas lógicamente, y así lo hice. Pude aportar un granito más en su 

educación.” 

Mica en mica, quan la gent de Badalona va saber que tornava a viure allí, molts 

dels seus antics alumnes li van demanar que si els podia fer classes d’amagat, 

és clar, a casa seva, i així ho va fer. Amb una petita llibreta, al menjador de casa, 

va començar a donar classes, podent així tornar a exercir, d’alguna manera, en 

Església de Santa Maria de Badalona 

La Roser, el Paulino i la seva filla Mª Carme 
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l’educació de molts infants . Tothom de la família havia de callar, ja que si el 

descobrien podria acabar mort. Però va arribar el punt en que la por per ell i pel 

que els podria passar a ell i a la seva família, el va vèncer i va haver de deixar de 

donar les classes. A la meva avia, la Mª Carme, la va fer estudiar el batxiller. En 

aquella època era una proesa per uns pares treballadors amb un sous tan 

minses. La cultura era el més important per ell. Va ser un persona culta i savi fins 

a la seva mort. 

 

3.3.- ELS ANYS SEIXANTA: S’OBREN LES PORTES A LA MODERNITAT 

“Durante esta etapa de resplandor de mi vida, tuve el enorme gozo de 

acompañar a mis tres hijas al altar, emocionándome por todas ellas.” 

Després dels durs anys de la postguerra, en els que la societat espanyola 

s’havia quedat ancorada en un tipus de societat arcaica, els anys seixanta van 

portar uns grans canvis socials :  

- L’emigració rural a les grans ciutats Espanyoles i a Europa occidental. 

L’emigració va contra portar que l’atur a Espanya baixes, però també va 

provocar l’empobriment de les zones rurals per la marxa de homes i dones 

treballadors del camp.  

- Un fort increment de la població, a la vegada que es redueix  la taxa de 

mortalitat, la taxa de natalitat es va mantenir en valors molt alts i inclús va 

augmentar. El Govern Dictador del moment no fa front a aquest creixement 

demogràfic a les ciutats, i no inverteix en infraestructures, sanitat, transport 

públic, en educació i escoles , etc... Per ubicar a tota aquesta població 

nouvinguda, es fan grans blocs de pisos als extraradis de les ciutats més 

desenvolupades, com Barcelona i Badalona.    

- La societat de consum pren força entre les 

famílies espanyoles. La compra 

d’electrodomèstics, televisors, cotxes nous, 

etc..., es converteix en una necessitat per a 

tothom, i les famílies que començaven a 
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guanyar-se una mica la vida es compraven el seu primer cotxe, una rentadora, 

una televisió ... M’explica la meva avia que ells van ser els primers del seu carrer 

en tenir televisió, i que els dies de partits de Fútbol la seva casa s’omplia de 

veïns per veure’ls. També recorda aquell 15 de desembre de 1960 quan 

Televisió Espanyola retransmet el casament de Balduino de Bèlgica i la Princesa 

Fabiola, va ser el primer enllaç que es va poder veure en directe  per televisió 

alhora en tot Europa.., i va ser una petita primer obertura a l’exterior del Règim 

Franquista.  

- El contacte amb les societats més modernes 

d’Europa i Amèrica, provoca que noves mentalitats 

entre la societat més jove, trenqui amb el 

tradicionalisme Franquista, anant en contra de la 

força de l’església, les relacions estrictes familiars.. 

és l’època de les corrents Hippies. I a tot això se li 

suma la vinguda en massa de turisme europeu, molt 

més lliberal i avançat...  El canvi de mentalitat en 

contra de la Dictadura estava en ebullició a punt 

d’explotar.  

Els canvis socials i la proximitat de la mort del Dictador facilitaren l’extensió de 

les activitats d’oposició a la dictadura. Diversos moviments de protestes, vagues 

i revoltes es van esdevenir al final del període dels franquisme. És l’època de la 

creació dels moviments obrers com el de CC.OO., i dels partits polítics com 

el PSOE. També prenen molta força els moviments nacionalistes Catals i 

Bascos.    

En definitiva, sense poder derrotar al règim franquista, els moviments d’oposició 

van aconseguir crear una amplia xarxa social de protesta a la dictadura, que 

prendrà més força després de la mort de Franco i que va ser clau per a la 

transició a la democràcia. L’augment de la repressió va ser la resposta el Règim, 

ara encara més dura, i no dubtaven en aplicar la tortura a les comissaries i arreu, 

i es crea una policia política. Els opositors al règim passaven, ser jutjats per un 

Tribunal especialment creat per executar la repressió, el que, lògicament, 

sempre declarava culpables als “rebels”. 

Revoltes dels Estudiants 
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I el anys anaven passant pel Paulino, i semblava que la vida, ara si, tornava a 

encaminar-se i les famílies reprenien la normalitat.... El Paulino va poder 

acompanyar a l’altar a les seves tres filles, cosa que el va omplir de satisfacció. 

Explica la filla gran, la Roseret, que el dia del seu casament en Paulino no 

arribava a casa i patien que no l’haguessin agafat..., ella ja vestida de núvia i ell 

no arribava.... La seva mare se la troba plorant a la seva 

habitació i li pregunta:  

- Roseret, però que et passa? Que no estàs feliç 

filla? 

- Si mare si, pel casament... Però si el pare no  ve, 

jo no em vull casar, sense ell!!  

Després van saber que el pobre Paulino havia anat al 

sastre que li entrés el vestit, ja que des de l’última 

vegada que se l’havia posat, s’havia aprimat tant que li 

queien els pantalons !  

 

 

3.4.- LA DAVALLADA DEL DICTADOR , LA PLENITUD DEL PAULINO 

“Mis hijas se hicieron mayores y los nietos llegaron. Con el  nacimiento de 

mi último nieto, el franquismo ya iba en declive…”  

Amb els anys arriben els nets, això si que l’omple de joia, ja que la seva devoció 

eren els nens, se’ls va estimar amb bogeria, els va criar i malcriar a tots. Els nets 

el recorden com el típic “yayo”, amb el que podien parlar, jugar, aprendre i se’l 

van estimar moltíssim també, tal com el meu pare m’ha explicat...  

 

Casament de la Roseret 

Casament de la Montserrat Casament de la Mª Carme  
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És ja l’any 1971, és la data del naixement del seu últim net, el meu pare,  i el 

meu besavi decideix que ja és el moment de jubilar-se de l’empresa de Perfums. 

Vaig parlar amb una companya seva de la fàbrica i m’explicà que tothom 

l’apreciava molt, que el tenien en consideració els caps i els treballadors, i que el 

recordava com a un home savi i amable, tot i ser ella llavors una nena encara...  

Arriba el moment de la seva major esplendor personal, de calma i de felicitat.  En 

contraposició, al Caudillo les coses ja li anaven de davallada. La vida del 

Dictador s’anava acabant, en un context complexa i amb l’oposició obrera i 

estudiantil que el desafiava constantment. 

Per alleugerar al senil Franco, el 1969, Luís Carrero Blanco, un militar partidari 

de la línia dura, va ser nomenat President del Govern.  El nou Govern comença 

fort i el 20 de desembre de 1973 celebren un “judici”, el “Proceso 1001”, contra 

dirigents del sindicat clandestí CCOO. Entre ells el seu principal líder, el 

comunista Marcelino Camacho. Aquell mateix dia, ETA assassinen al President 

Carrero Blanco. La mort del seu principal col·laborador va seu un fort cop per a 

Franco.  

En Paulino amb els seus nets 
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Finalment, després de tres mesos de malaltia,   Franco mor el 20 de novembre 

de 1975.   

La meva avia m’explica: -“Recordo, bé que el dia que van anunciar la mort de 

Franco, ja se sabia abans de que ho emetessin por la televisió. La  reacció del 

poble no va ser evident, ja que tothom es guardava prou la seva opinió al 

respecte. Recordo que a casa meva no es parlava del tema a no ser que el meu 

pare ho menciones, però per descomptat que el meu pare estava content ja que 

recordo que aquella nit el Paulino i la Roser van voler obrir una ampolla de 

cava!”.  
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Capítol 4: LA VELLESA (1975-1982) 

“… y en 1978, durante dos años de transición, se instauró la democracia, 

estoy agradecido de poder haber visto otra vez la normalidad en la vida de 

las personas, del pueblo y del país.” 

4.1.- LA TRANSICIÓ CAP A  LA DEMOCRÀCIA: INCERTESA AL 

PAÍS 

Anys després de la mort de Franco en Paulino i la seva família començava a 

notar els canvis, sobretot es notava que hi havia 

més menjar a la nevera, que podien anar a 

comprar de tot a qualsevol botigueta, la fam i les 

restriccions s’havien acabat.  

Ara, persona culta com era, va poder tornar a 

llegir el que volia inclòs escriptors prohibits anys 

enrere. També les primeras revistes culturals 

van començar a arribar pels anys 70. Després 

de la mort de Franco, van començar a arribar 

notícies i revistes de l’estranger.  

Després de la mort  de Franco, Juan Carlos I va 

ser proclamat Rei, en un moment de context 

polític de gran incertesa. S’iniciava un complex procés de transició que ens 

portaria de la dictadura a un sistema democràtic. 

Els primers moments de la monarquia de Juan Carlos I van estar caracteritzats 

per la indefinició. Molts sospitaven que la nova monarquia seria una continuació 

del franquisme sense Franco. Però el nou monarca es va rodejar d’un 

grup d’assessors que dissenyen un pla de canvi polític. A aquest canvi se’l va 

anomenar “la Reforma” i es tractava d’aplicar canvis controlats que garantissin la 

intangibilitat dels funcionaris i militars franquistes i que portarien a un sistema 

democràtic. El Rei va optar per mantenir com a cap del Govern a Arias Navarro, 

però va fracassar a l’ hora d’implementar un procés de reformes creïbles i va 

respondre amb repressió a les protestes socials.  

En Paulino i la Roser de grans 
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Una onejada de vagues generalitzades es va estendre pel país el gener de 

1976, encapçalades pels sindicats. Per 

aquells anys el meu besavi ja estava 

jubilat, gaudint plàcidament de dia a dia , 

però no deixava mai d’estar al corrent dels 

fets que estaven succeint.  En Paulino 

veia com els joves, els seus nets, 

tornaven a patir el que ell havia passat de 

jove, repressió policial i por per manifestar la teva ideologia , i no podien corre 

lliurement, sense por, pels carrers...  

Finalment, el Rei destitueix a Arias Navarro el juliol de 1976 i pren el seu lloc el 

jove Adolfo Suárez, el que més tard va ser el propulsor de la Llei per la Reforma 

Política que ens portaria a l’estat democràtic. 

Després de la legalització de la nova Llei, se celebren les primeres eleccions 

democràtiques des de la 2a República, el juny de 1977 en les que guanya Adolfo 

Suárez que havia fundat el partit “Union 

de Centro Democrático”. El nou Govern 

obre les portes al redactat d’una 

Constitució que organitzes el sistema 

polític i l’Estat. 

El meu besavi estava molt content per 

tots els canvis que estaven succeint , però, sobretot, per poder veure com les 

seves filles i els seus nets van tenir l’oportunitat de votar en eleccions legítimes i 

democràtiques, eleccions on el poble, ara si, prenia les decisions lliurement.  

Totes aquelles manifestacions d’universitaris que van succeir anys enrere, ara 

havien aconseguit els seus propòsits. El meu besavis, moltes vegades, deia que 

li hagués agradat estar allà amb ells, els anomenava “movimientos 

universitarios”, i deia que se sentia unit i identificat, deia que estava clar que el 

país necessitava una Democràcia. 

La meva avia, que li encantava estar estones parlant amb ell, en alguna ocasió 

dels finals dels seus anys, ara que es podia parlar de tot amb sinceritat i sense 
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temor, quan li preguntava que en pensava dels moments que estaven vivint, 

deia:“-Pues a serte sincero lo que he aprendido es que la vida es un cambio 

constante y todo ocurre por y para algo, en cierto modo fue hasta 

entretenido luchar por algo en aquel entonces, revueltas, polémica y ver 

todos los días una sociedad más activista, hoy en día ya tengo mi vida 

formada y siento que esta es la época de descanso y de paz. Gracias a la 

transición me siento realizado merece la pena decir que hoy en día hay 

muchas más posibilidades y libertades en la calle, pero los problemas es 

algo constante, si no es el franquismo, es la discusión sobre el machismo 

o terrorismo, por tanto la vida es una lucha y por ello te diré que en la vida 

hay que luchar por algo siempre.” 

4.2.-LA FI DE LA SEVA VIDA 

Paulino té una bellesa plàcida, els últims 

anys de la seva vida no va tenir 

penúries econòmiques. Era feliç rodejat 

dels seus nets, era el que més li 

agradava, això i jugar els escacs, a part 

de fumar.  

Mor al Febrer de 1982 als 78 anys. 

Desprès d’una llarga malaltia, ja que era diabètic, però mai la meva avia el va 

sentir queixar-se..., fins i tot al final de la seva vida va ser un home tranquil i bo.  

El dia del seu enterrament l’església es va quedar petita de tanta gent que no 

s’hi cabia. 

 

 

 

 

 

 

En Paulino i el seu net jugant a Escacs 
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“Ahora, al final de mis días, hago un análisis de mi vida, y a pesar de las 

prohibiciones y situaciones que he tenido que pasar, mi vejez ha sido 

apacible, gozando de la paz de mi familia…. y de mis nietos que han 

colmado mis días de alegría. 

 

 

 

“A la memòria de Paulino Gallo Gallo 

 i de tots els homes i dones que van haver de viure 

 una vida estroncada per la Guerra” 

 

 

Paulino Gallo als 75 anys 
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CONCLUSIONS 

“Remenant calaixos un dia a casa l’avia, vaig trobar fotografies antigues de la 

família, entre elles un carta i documentació del meu besavi, del Yayo Paulino. El 

meu besavi va ser un Republicà que va voler marxar de la seva terra, Burgos, 

perquè la seva ideologia progressista no estava ben vista en aquella època, i va 

decidir anar a Catalunya on, pel que havia sentit, eren més oberts a la cultura i 

oberts a les noves corrents progressistes. 

Amb aquest treball he volgut fer un homenatge al meu besavi, investigar i 

conèixer més profundament el que van haver de passar tota les persones de la 

seva generació; des de l’època de la República, passat per la Guerra Civil, la 

Dictadura i acabant amb l’actual Democràcia. També he volgut conèixer, ni que 

fos sobre paper, a la persona que no vaig poder conèixer en vida, a aquell 

personatge del que tothom en parlava amb tanta estima.” 

Ara, a l’acabar aquesta recerca, puc dir que he pogut conèixer la fascinant 

història del meu besavi i que va omplir la vida de tothom de bondat i saviesa; 

silenciós però al costat sempre donant molt d’amor i comprensió. Va ser un 

home just i molt honest, m’ho ha dit tothom que el va conèixer.  

Tot i que no he tingut massa informació per saber tots els detalls de la seva vida, 

penso que tot i així he pogut descobrir més del que em pensava. Com el seu 

canvi de pensament el fa marxar a una gran ciutat, Badalona i com un cop allà 

decideix, amb un amic crear una Escola Moderna. Al cap d’uns any també 

coneix a la que serà la seva dona, fet molt important per a ell i que sens dubte 

ha marcat molt en la vida del meu besavi.  

Però aleshores es quan apareix la davallada, el moment en que la seva vida es 

para, arriba la Guerra Civil i tot seguit l’exili ¡, on degut això s’està tot un any al 

camp de Concentració d’Argelers. Aquest apartat va ser bastant dur de fer, 

sentimentalment, ja que penses en tot el que han patit aquelles persones que 

van lluitar per a la seva ideologia, i van acabar patint més del que es pensaven. 

Però finalment desprès de lluitar, aconsegueix retornar a la seva vida, allà on 

l’havia deixat i complir tots els somnis. 
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