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1. Introducció 

 
1.1. Motivació del tema escollit. 

 

Conviure avui en dia amb els nostres avis suposa moltes estones de companyia, 

de savis consells, d’aprenentatge, de jocs de taula... però també hores escoltant velles 

batalletes. Sovint ens parlen del passat, de com vivien, de les seves aventures de 

joventut... totes històries alegres que recorden amb molt d’anhel. Tanmateix, també 

guarden en la seva fugissera memòria certs moments tristos i la majoria d’ells tenen 

com a marc històric la guerra civil espanyola: dolor, fugides a corre cuita, por, tortura, 

mort, repressió, exili i fam, molta fam.  

 

Al desig, quasi unànime, que s’acabés la guerra, hi seguí una vida plena de 

mancances i fam per a una gran majoria. L’acabament de la guerra va donar pas a 

un nou estat en què la revenja i l’arbitrarietat van ser l’ordre de cada dia. Així ho 

recorden i ho expliquen els testimonis d’aquesta època. Havien de subsistir i l’estraperlo 

constituí, per a la majoria d’ells, el pa diari.  

 

Els meus padrins són de la Noguera i ambdós van ser testimonis d’una època 

plena d’escassetats on es van veure obligats a participar en l’estraperlo, aquesta 

activitat il·lícita i perseguida per les autoritats vigents i en molts casos, relacionada 

erradament per ignorància amb el contraban a causa de les relacions de proximitat 

del municipi, Artesa de Segre (La Noguera, Lleida), amb la frontera francesa o 

andorrana.  

 

Passar hores amb la gent gran del poble m’ha fet adonar que parlen de la 

guerra civil i de la postguerra amb un sentiment que no reflecteixen, ni molt menys, els 

llibres de text d’història. Per això, volia que el meu treball s’escrivís en primera persona, 

que fossin els mateixos estraperlistes qui narressin les seves memòries. A part, penso que 

l’estraperlo és un tema poc conegut i que ha estat enterrat sota les pedres per la 

mateixa por dels seus protagonistes. La curiositat i perquè no, la ignorància, em va fer 

indagar en aquest món i descobrir un munt d’històries de persones que practicaven 

aquesta activitat clandestina.   

  

L’estraperlo del meu treball pretén ser una visió autèntica de l’estraperlo a 

Artesa de Segre: el de l’oli, el pa, les mongetes, l’arròs, el sucre, la civada i el cafè. I és 

per aquesta raó que penso que un reportatge és la millor manera de transmetre 

fidelment la situació. Vull parlar d’un estraperlo que començà a mitjans del 37 i no 



L’estraperlo a Artesa de Segre 

 4

acabà fins quinze anys després. D’un estraperlo que, com indica el fragment a l’inici 

del treball, va aprimar a molts i va engreixar a pocs.  

 

1.2. Objectius del treball. 

 

El principal objectiu d’aquest treball és el de donar una visió en primera 

persona de l’estraperlo, ja que considero que és una sort que puguem compartir 

records amb gent que va viure aquest període polèmic i dramàtic que suposà la 

postguerra espanyola.  

 

A més, buscar algun mitjà d’expressió que em permeti compartir tota aquesta 

informació amb gent de la meva generació, ja que considero que avui en dia en les 

ciutats hi ha una manca de comunicació intergeneracional que en gran mesura, 

encara es conserva als pobles i per això, cal aprofitar.  

 

1.3. Metodologia  seguida. 

 

La metodologia que he seguit es pot resumir en tres eixos, que podríem 

equiparar també a les fases de treball que vull seguir: 

 

 METODOLOGIA FASES DEL TREBALL 

1 Recollir tota la informació centrada, 

únicament, en el tema de l’estraperlo dins 

l’ampli món de la postguerra espanyola.  

01. Part escrita.  

 

2 Conèixer testimonis que ens ofereixen 

diferents punts de vista sobre les seves 

vivències de l’estraperlo.  

02. Treball de camp. 

3 Organitzar tota aquesta informació de 

manera visual per tal de transmetre una 

història, desenvolupant així un mitjà 

d’expressió encara no conegut per mi. 

03. Document final: reportatge. 

 

1.3.1. Recerca d’informació: part escrita. 

 

En aquesta part, pretenc fer una introducció històrica sobre la postguerra 

espanyola, destacant tots aquells aspectes que donin una visió general sobre l’època, 

per tal de situar el treball en el seu marc històric, i posteriorment, centrar-me en aquells 

aspectes més relacionats amb l’estraperlo.  
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També, parlar sobre l’etimologia del mot i aclarir les diferències amb el 

concepte de contraban. 

 

A més, introduir la zona geogràfica sobre la que treballaré i transcriure a paper 

el concepte general, la història i una síntesi dels testimonis que apareixen en el 

reportatge, per tal de visualitzar més clarament la relació que existeix entre ells.  

 

Tota aquesta informació ha estat trobada a: 

 

1.3.1.1. Monografies, obres de reproducció escrita i documents electrònics. 

He consultat molts llibres sobre el franquisme i la postguerra per destriar la 

informació més històrica i la que em permet crear una introducció i visió general 

sobre què suposà l’estraperlo. També enciclopèdies i documents electrònics 

per tal d’acotar la definició del mot estraperlo. 

 

1.3.1.2. Organitzacions: Ajuntament d’Artesa de Segre i Associació cultural La 

Palanca. 

Ha estat essencial trobar informació sobre l’època en el municipi del que parlo 

com la demografia, situació política, administrativa, etc. 

 

 1.3.1.3. Articles de revista.  

 Ha estat de gran ajuda un apartat anomenat “Imatges d’ahir” de la revista La 

Palanca, una publicació local d’Artesa de Segre i comarques.  En aquesta 

secció apareixen articles parlant sobre èpoques passades en el municipi 

acompanyats de fotografies antigues cedides per la gent gran del poble.   

 

1.3.2. Treball de camp. 

 

Potser la part central d’aquest treball de recerca ha estat el treball de camp.  

Aquest ha consistit en esbrinar en què consistia l’estraperlo i veure com es va viure en 

un municipi en concret: Artesa de Segre (La Noguera, Lleida). Allà hi ha diverses 

famílies que, degut a la situació de mancances, havien de subsistir gràcies a aquesta 

activitat. Una part del treball de camp ha estat descabdellar les històries familiars per 

tal de crear una relació d’activitat i contactes entre “cals“.  

 

Tot això ha estat possible gràcies a tota la informació que he extret d’una sèrie 

d’entrevistes realitzades a antics estraperlistes i/o familiars d’aquests.  
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També, vaig fer una sèrie de fotografies de la vila, intentant agafar la mateixa 

imatge, i fins i tot el mateix angle –dins la mesura del possible- de fotografies antigues 

d’Artesa.  

 

1.3.3. Document final: el reportatge. 

 

Tal com he dit a l’apartat de motivacions d’aquest treball, volia que el 

document final no fos fred com els llibres de text, que el lector no trobés les històries 

simplement transcrites sobre paper, sinó que pogués donar-li a totes aquestes vivències 

la importància que requereixen ja que el testimoni de l’estraperlista es narrat amb la 

seva pròpia veu.  

 

Per tant, el mitjà que em permetia major fidelitat a l’hora de transmetre totes les 

declaracions de les entrevistes era un reportatge. He fet servir, per primer, el programa 

Adobe Pinacle Studio 9.0, que et permet seleccionar escenes de diversos vídeos i crear 

un film continu.  

 

1.4. Límits del treball. 

 

En un principi em plantejava un treball que considerés l’estraperlo en tot l’àmbit 

català, però veient que centrar-me en un lloc més petit donava la possibilitat de 

comparar una sèrie de famílies que havien estat convivint sota les mateixes repressions 

de l’època, em permetia donar una visió més concreta del tema. Per aquest motiu, la 

meva elecció va ser la petita ciutat d’Artesa de Segre, on hi tinc familiars.  

 

També, a l’inici de la recerca d’informació em vaig adonar que les necessitats 

d’una ciutat i d’un poble eren totalment diferents, i parlar d’ambdues requeria fer un 

treball general que se centrés en temes històrics i no en històries personals i 

comunicació intergeneracional, com jo busco. Així es va reafirmar la meva elecció.  

 

1.5. Problemes trobats durant la recerca.  

 

El principal problema que he trobat, sobretot a l’inici, és que no hi ha 

pràcticament llibres dedicats a l’estraperlo, i els que existeixen contenen més contes 

que no pas informació de caire històric. Aquesta informació sí que es troba en els llibres 

dedicats a la postguerra però sempre petits fragments, i sovint simplement ho 

mencionen, a mode d’anècdota,  a l’hora de parlar sobre l’escassetat d’aliments. 
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El segon problema que he trobat, molt freqüent, és que la gent gran a la que 

he entrevistat és força reticent a parlar. Alguns dels entrevistats no volien parlar ni ser 

gravats. Altres estaven preocupats per al repercussió dels seus comentaris, si amb el 

que anaven a dir es presentaria la “Guardia Civil Española”.  Altres van demanar que 

s’evités publicar noms i que determinats fragments de la seva declaració no fossin 

inclosos en el reportatge. També, he notat com la memòria falla amb els anys i així 

passa amb els què foren protagonistes d’aquella època.  

 

Cal esmentar que acostumar-se a l’ús d’un nou programa informàtic sempre és 

un repte, tot i que ara, havent passat el tràngol,  ja no ho considero un problema sinó 

una habilitat més adquirida.  



Saber-ho tot de l’època: context històric (1939-1952) 
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2. Context històric (1939-1952). 
  

L’època en la qual se situa la investigació comprèn els anys 1939-1952. Aquest 

període està considerat per diversos historiadors com l’etapa de la postguerra, 

marcada pels efectes de la Guerra Civil i la caiguda de la Segona República 

Espanyola. L’estudi realitzat sobre l’estraperlo correspon, i com veurem al llarg del 

treball, a aquest context històric marcat per la dictadura franquista. Afegir, que el 

franquisme està dividit en diverses etapes de les quals només es farà menció i es 

tractarà la primera (1939-1952) per motius contextuals. La postguerra espanyola és un 

tema amb una gran dimensió que, clarament, s’escapa de l’àmbit local (Catalunya), 

però que resulta un pilar indispensable per entendre la situació precària en la que es 

vivia i que ocasionalment, obligava a la pràctica d’activitats no sempre confessables.  

 

A continuació, un document extret de l’arxiu Riutort, dóna una clara visió de la 

situació paorosa i escandalosa que es vivia en aquells temps arreu de l’estat espanyol. 

Va arribar un moment en que el poble desconeixia allò en què s’havia convertit el seu 

propi país.     

“Sóc d’aquí. Sóc estranger.”  

 
- Què busqueu aquí, estranger? 
- Això. 
- Què és això? 
- El que no tenim. 
- Què és el que no teniu? 
- Tot. 
- No teniu res? 
- Em sembla que no. 
- Com viviu? 
- No vivim. 
- No viviu? 
- No. Fem veure que vivim. 
- I d’això no en teniu al vostre país? 
- El meu país és aquest. 
- Per què us dieu estranger, doncs? 
- No he estat jo, qui m’ho he dit. 
- Teniu diners? 
- No ho sé. Potser sí..., potser no... Tan se val. 
- Els menyspreeu? 
- No ho sé. Potser cal menysprear-los? 
- No, es clar. Teniu religió? 
- No ho sé. Sabem alguna vegada el que tenim o el que no tenim? 
- Vós no sou d’aquí. 
- Ja m’ho heu dit, sóc estranger. 
- D’on sou? 
- D’aquí1.  

                                                 
1 CASTELLS, MARC. Arxiu Riutort. Vol 2.  
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2.1. El franquisme. 

 

 El franquisme va ser un règim polític i social dictatorial implantat a tot l’estat 

espanyol durant els anys 1939-1975 com a resultat de la guerra civil en el qual el 

general Francisco Franco detingué el poder hegemònic2.  

  

 El règim s’instal·là a Espanya el 1939 després d’una victòria militar del bàndol dit 

nacional gràcies al recolzament dels grans terratinents, l’Església, la burgesia industrial i 

financera, un sector important de les classes mitjanes urbanes i la pagesia influenciada 

per l’Església catòlica. Durant quaranta anys i especialment en els seus primers, el 

règim antidemocràtic imposat pel general Franco fou considerat de caire feixista en 

sentit estricte. Els anys que constitueixen la primera etapa (1939-52) seran en els que es 

defineixen de forma més clara els seus objectius:   

 

• Estat definit com a totalitari, amb partit únic (Falange Española Tradicionalista 

y de las JONS) i organitzacions encarregades de controlar la societat – 

reprimint qualsevol protesta o reivindicació –, anul·lant l’oposició i amb un 

estricte control dels mitjans de comunicació i de la propaganda.  

• Simbologia. Basada en el nazisme alemany i el feixisme3 italià. 

• Economia.  Règim basat en el capitalisme, és a dir, la propietat privada era un 

dret reconegut però la nació estava un esglaó per sobre dels interessos 

individuals. Se seguí una política econòmica autàrquica i autosuficient – opció 

voluntària dels dirigents del règim franquista i no forçada pels danys provocats 

per la guerra o factors externs – que tingué enormes repercussions no només 

en el comerç exterior sinó també en la mateixa producció i distribució dels 

productes.   

• Política. El lideratge del dictador (denominat “Caudillo”) era indiscutible. El 

general Francisco Franco Bahamonde abastà tots els nivells del govern: cap 

d’estat, cap de govern, de l’únic partit polític permès i generalíssim dels 

exèrcits. D’altra banda, la separació i la independència dels tres poders 

clàssics – executiu, legislatiu i judicial – era inexistent perquè l’executiu, presidit 

per Franco, predominava sobre els altres dos.   

• Recolzament i participació activa de l’Església Catòlica a la ideologia 

franquista. A canvi, l’església obtingué grans privilegis: benestar econòmic, 

poder social, el matrimoni canònic era l’únic permès, ensenyament de la 

doctrina en els centres d’educació, etc. No obstant, hi hagué importants 

                                                 
2 Definició extreta del Gran Diccionari de la Llengua Catalana.  
3 Veure la paraula feixisme al Glossari [3] 
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excepcions: la major part de la clerecia basca es mantingué allunyada del 

règim i, a Catalunya, algunes destacades figures de l’Església – com 

l’arquebisbe de Tarragona, Vidal i Barraquer – criticaren la dictadura.   

• Violència. Amb l’envigoriment ideològic i militar del règim arribaren uns cent 

quatre camps de concentració o presons improvisades – amb precarietat 

higiènica i alimentària – disseminades per tota Espanya i que donaven 

cabuda a centenars d’homes, dones i nens. L’únic delicte del què se’ls 

acusava era el de ser fidels a la República, militants de partits polítics 

d’esquerra o senzillament familiars d’un republicà/ana. Moltes d’aquestes 

persones foren detingudes, perseguides i en alguns casos afusellades a causa 

de la seva aparició en les anomenades “llistes negres” al considerar-se 

esvalotadors o revolucionaris.   

 

  Com diuen alguns historiadors, l’excepcionalitat de la Guerra Civil Espanyola no 

és la guerra en sí mateixa, sinó la llargada i intensitat d’una repressió que va comptar, 

com en cap altre lloc, amb la col·laboració de l’Església catòlica i que es va estendre 

fins a la mateixa mort de Franco.  

   

2.1.1. El franquisme a Catalunya. 

 

El franquisme va ser un dels períodes més polèmics i dramàtics de la nostra 

història que abraça des de l’ocupació dels pobles fronterers del Pirineu més oriental – a 

mitjan febrer de 1939 – fins a la mort del dictador 4. Tanmateix, el nou Estat – i règim – 

no afectà d’igual forma a tot l’estat espanyol. Un exemple és el tracte diferencial i 

arbitrari que suportà i sofrí el poble català.   

 

L’aflictiva victòria militar de l’exèrcit de Franco suposà per Barcelona – capital 

econòmica de Catalunya i “fàbrica d’Espanya” – l’inici d’una nova vida marcada pel 

patriotisme espanyol: a les noves i nombroses banderes nacionals i consignes 

falangistes calia afegir-hi l’increment de militars, de soldats nacionals, de monges i de 

capellans de dretes. El franquisme abolí totes les institucions autonòmiques catalanes, 

aplecs populars – com les sardanes – i prohibí els partits polítics, els sindicats, les 

associacions, les entitats i les publicacions que foren considerades “no adictas al 

Movimiento Nacional”. I, tot i que un article del Fuero de los españoles5 afirmava que 

“Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios 

                                                 
4 SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume. Història de Catalunya: del segle XVII fins als nostres dies. Vol. XIV, editorial La 
Gran enciclopedia Vasca,  Bilbao 1983.  
5 Veure Foro de los españoles al Glossari [5].  
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fundamentales del Estado6” les depuracions i les confiscacions, les execucions i els 

empresonaments, els exilis i les expulsions foren a l’ordre de cada dia.    

 

El català, com a llengua oficial de Catalunya, era emprat com a instrument de 

comunicació social: era la llengua de l’administració, de la cultura escrita en llibres i 

diaris, i la que servia per a identificar els membres de la nació. Quan Catalunya fou 

ocupada, la llengua catalana va ser prohibida oficialment i censurada en els llocs 

públics i centres oficials argumentant que: “Ha de mantenerse la unidad lingüística 

como instrumento de poder; hemos de convencer a los obcecados de que es una 

locura prescindir de una lengua con la que se entienden ochenta millones de hombres 

en el mundo, para usar otra que no sirve más que para andar por casa.7” Parlar en 

català pel carrer era motiu de repressió per part d’alguna patrulla militar o falangista: 

 

“[...] Gobierno Civil de Barcelona impone una multa de 1.000 pesetas y destitución del 

alcalde del Ayuntamiento de Teyá, por empleo del dialecto catalán en las 

comunicaciones oficiales y otra de 1.000 pesetas y destitución del alcalde de San 

Agustín de Llusanés por lo mismo que el anterior8”.  

 

 
IMATGE 01. Un dels nombrosos rètols franquistes que formaven part de  

la intensa campanya contra la llengua i la cultura catalanes.  

 

 Simultàniament, s’aplicava la confisca de llibres, tríptics i tot tipus de 

publicacions escrites, els continguts de les quals, majoritàriament, era contrari a la 

ideologia imposada en aquella època. L’ús del català també va ser censurat en els 

diaris, cinemes, teatres i en l’ensenyança. Fins i tot es volgué esborrar qualsevol 

referència de catalanitat: el nom de Catalunya desaparegué de moltes institucions, 

com la Biblioteca de Catalunya, convertida en Central, o el Palau de la Música 

Catalana, batejat “Palacio de la Música” i prou; fins i tot la plaça Catalunya es 

                                                 
6 Fuero de los Españoles, Article 12, 17 de juliol de 1945.  
7 Frase de GONZÁLEZ PALENCIA, A. extreta de Política i litúrgia del “Movimiento Nacional” a Catalunya dins 
Història de Catalunya (VILAR, P.). Vol. VII, edicions 62, Barcelona 1989. 
8 Solidaridad Nacional (19-VIII-1939) 
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convertí durant setmanes en Plaza del Ejército Español. I també la senyera, els escuts i 

els himnes catalans foren prohibits.    

 

Tal com indica Francisco Lacruz, “el hambre, los sufrimientos y el temor la han 

convertido en una población de muertos vivos, de seres alucinantes, de espectros. 9”  

 

2.2. Conseqüències de l’economia autàrquica.  

 

La dictadura franquista està dividida en diverses etapes i estudiada des de 

diferents punts de vista, amb una bibliografia cada vegada més abundant i renovada. 

Tanmateix, els historiadors coincideixen a afirmar que el franquisme fou un temps 

d’autarquia, és a dir, es formà un estat autosuficient econòmicament, aïllat 

políticament i culturalment del món exterior 10.   

 

Pel que fa els termes econòmics, les restriccions de les importacions i dels 

productes alimentaris bàsics van suposar un llarg període de fam. L’autarquia provocà 

una pressió constant en els treballadors, els quals havien d’acceptar disciplinàriament 

uns salaris molt baixos, un empitjorament en les condicions de treball i sacrificar-se per 

una industrialització que només beneficiava a la minoria vencedora.  Es creà un 

desequilibri entre els salaris i els costos de vida. Aquest fet ocasionà un dèficit cada 

cop més gran en els pressupostos familiars, obligant ocasionalment, a la pràctica 

d’activitats no sempre lícites i confessables. Els treballadors passaven gana i tant la 

Falange com els Sindicats i el propi Govern n’eren conscients. En un discurs pronunciat 

a València, Ramon Serrano Suñer, el cunyat del General Franco, deia:  

  

“Si en España no hay pan para comer, estamos alentados por la esperanza de 

producirlo enseguida y por el orgullo inmenso de ser españoles que han rescatado 

España. Si fuera preciso, diríamos contentos: no tenemos pan, pero tenemos Patria, que 

es algo que vale mucho más que toda otra cosa.11”  

 

Però la majoria de la població no vivia de l’orgull i de la il·lusió d’un futur millor, havien 

d’abordar el present dia a dia.  

 

 A mitjans dels anys 40 es va produir un descens dels nivells salarials i un augment 

de l’atur. Els treballadors més afectats foren els de les zones rurals, fet, que sumat a la 

falta de fertilitzants provocà una forta crisis agrícola. La producció d’aliments, com el 

                                                 
9 LACRUZ, Francisco. El alzamiento, la revolución y el terror en Barcelona. Librería Arysel, Barcelona, 1943.  
10 Definició extreta del Gran Diccionari de la Llengua Catalana.  
11 SERRANO SUÑER, Ramon. València 1941.  
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blat, històricament excedentària van baixar sensiblement i, aquesta fou la raó per la 

qual s’establí un control per part de l’Estat. Aquest control fixava els nivells de 

producció de les collites, l’elaboració, la venta i la distribució. Els propietaris que no van 

acceptar els preus oficials va començar a emmagatzemar gran part de la producció i 

comercialitzar-la en circuits paral·lels. D’aquesta manera s’anà creant un mercat 

il·legal, més conegut pel sobrenom d’estraperlo, en el que es venia la farina, l’oli, el 

blat o el pa a preus molts més elevats que els establerts oficialment. 

 

 Tothom coneixia qui eren els/les grans estraperlistes, les autoritats implicades i 

els funcionaris corruptes. Tanmateix aquests sempre actuaven amb total impunitat. 

Molts van ser els investigats, però freqüentment la investigació s’interrompia per alguna 

ordre de “dalt” ja que les implicacions arribaven a vegades fins a altes esferes del 

poder. La majoria dels detinguts i empresonats eren els petits estraperlistes, nombrosos 

en mercats i carrers cèntrics.   

 

 Mentre els pobres passaven gana o anaven a la presó per estraperlistes, els 

nous rics es feien més poderosos i feien ostentació del seu nivell de vida: grans 

restaurants, cotxes luxosos, abrics de pell. Davant d’aquesta situació la “massa 

treballadora descontenta” es va fer més nombrosa però no hi havia risc de rebel·lió; la 

gent estava paralitzada per la por i, en el fons, només es preocupava per sobreviure.  

 

A continuació el testimoni d’Assumpte Sesma, en el qual es pot apreciar quina era la 

situació d’aquella època:   

 

“ La postguerra va ser pitjor. Sempre amb les cartilles de racionament; et tallaven un 

cupó per obtenir ben poques coses. Fèiem cues. Com que normalment hi havia molta 

gent, la mare i la tieta Pilar ens deixaven per guardar la tanda. A voltes hi havia baralles. 

El pa era el de blat de moro, unes barres aixafades. La mare, quan podia, comprava pa 

blanc a la Plaça. Les estraperlistes [...] amagaven el pa sota el davantal i, en passar, 

deien: “Hay pan blanco”. La mare, que era molt mirada deia que algunes li feien fàstic i 

ella el comprava a una dona que es veia molt neta. Van començar a córrer molts 

acudits: 

Franco, Franco, 

Nos prometiste pan blanco, 

Criticaste a Negrín 

Y tú nos das pan de serrín. 

 

D’estraperlo es podia trobar de tot. [...] Les llenties ens les donaven plenes de pedres, les 

havíem de triar amb molta cura, i quedaven ben reduïdes. Alguns diumenges els avis 
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ens convidaven a dinar i menjàvem pollastre! Una vegada ens van donar sabates amb 

les cartilles de racionament. Eren molt lletges.  

Als nou anys vaig tenir una pleuresia. No tenia ganes de jugar, els pares es van amoïnar i 

em van portar al metge, que va dir que havia de descansar i alimentar-me bé. La mare 

es va vendre les arracades de brillants de núvia12”.  

 

El 22 de març de 1952, el Consell de Ministres anunciava que, a partir de l'1 

d’abril, se suprimia el racionament. La data marcava l’abandó d’una política 

autàrquica que donava pas a una tímida obertura a l’exterior. «Todas las personas 

incluidas en el régimen de racionamiento podrán adquirir libremente y sin necesidad 

de corte de cupón la cantidad de pan que deseen. El Gobierno da muestras así, una 

vez más, de la clara orientación de su política hacia la normalidad de los mercados y 

confirma con hechos positivos la base real de las perspectivas optimistas de la 

economía española».13 Aquest fou el fet que marcaria el final de la pràctica de 

l’estraperlo.  

                                                 
12 Testimoni de SESMA VILAGRASA, Assumpta reproduït dins de Vivències. La Barcelona que vaig viure 1931-
1945. Biblioteques de Barcelona.  
13 PUIG I DAVIU, Vicent. Un cas d’estraperlo a Xeresa. [web] 
<http://www.xeresa.org/cister14.htm#TRES>[consulta: 28/12/2007]. 



Rememorant vells mots: L’estraperlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’estraperlo a Artesa de Segre 

 15

3. L’estraperlo  
 

3.1. Etimologia. 

 

La paraula estraperlo s’associa a ‘intriga’, ‘negoci fraudulent’ o ‘manca de 

sentit moral’ degut a un escàndol polític i administratiu protagonitzat durant la Segona 

República Espanyola.  

 

El maig de 1934 David Strauss i Perlowitz – empresaris i homes de negocis jueus – 

sol·licitaren autorització per tal d’exportar en els casinos espanyols una espècie de 

ruleta electrònica anomenada “Stra-Perlo”. Tot i que els jocs d’atzar estaven prohibits 

segons la legislació vigent, Strauss aconseguí eludir tal obstacle utilitzant el suborn en 

alts càrrecs del Govern: fonamentalment, Joan Pich y Pon, governador general de 

Catalunya, Aurelio Lerroux, nebot i fill adoptiu d’Alejandro Lerroux, líder del Partit 

Radical, Salazar Alonso, ministre de Governació i alcalde de Madrid i Benzo, 

subsecretari de Governació i governador de Sant Sebastià, on era propietari d’un 

casino on Strauss instal·là el seu invent.   

 

Després de demostrar la seva fraudulència, l’aparell va ser retirat de Sant 

Sebastià tan sols tres hores després del seu funcionament. Tot i que Perlowitz aconseguí 

una segona oportunitat a Formentor (Mallorca), les despeses de la nova aventura no 

es van veure compensades pels guanys.   

 

La revelació del cas de corrupció va tenir lloc com a conseqüència de la 

denúncia formulada pel mateix David Strauss – el 5 de setembre – davant el president 

de la República, Alcalá Zamora, on acusava a Lerroux de negar-se a pagar la 

indemnització que li exigia per la prohibició del joc. L’escàndol va suposar 

l’enfonsament del Partit Radical i fou una de les principals causes que van precipitar la 

fi de la República i l’inici de la Guerra Civil.  

 

El mot ‘straperlo’, que posteriorment esdevingué ‘estraperlo’ en el llenguatge 

popular, va quedar fixat per sempre més en la ment del poble com un sinònim de 

negoci fraudulent o comerç il·legal.  

 

3.2. Què fou l’estraperlo durant la postguerra espanyola?  

 

Podem definir l’estraperlo com el comerç il·legal que es va dur a terme durant 

la postguerra espanyola i que consistia a comprar o intercanviar productes a baix preu 
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a un lloc i vendre’ls o aconseguir-ne d’altres en un indret on es cotitzaven millor. 

Aquests productes eren articles intervinguts per l’estat o subjectes a racionament14 

(1936-1952) i va passar a ser la pràctica de subsistència per a la majoria de persones 

que el van practicar. Durant la postguerra –època de manca de llibertats de tot tipus– 

la població estava obligada a abastar-se per mitjà de les anomenades cartilles de 

racionament. Aquest sistema racionava –com el nom indica–  els productes bàsics 

com la farina, l’oli, el sucre, l’arròs,... però no ajudava a saldar la situació d’escassetat 

límit en que es vivia. Els anys en que l’estraperlo va esdevenir el pa de cada dia van 

ser, especialment, durs per la població en general; a la repressió política calia afegir-hi 

l’escassetat d’aliments i la fixació d’uns preus oficials no basats en els costos de 

mercat. La gent passava fam i aquesta és la raó per la qual moltes persones se 

sumaven a l’intercanvi d’aliments.  

 

Així nasqué un enorme mercat negre que funcionà durant  uns quinze anys 

gràcies a la complicitat i, perquè no, tolerància de moltes autoritats. Fins i tot, 

l’estraperlo, va suposar l’aparició de noves fortunes aconseguides amb aquesta venda 

il·legal de productes. 

 
3.3. Matisant conceptes: diferències entre estraperlo i contraban. 

 

 Avui en dia, als telenotícies i als diaris, sentim a parlar de contraban, d’estafes i 

fraus, però no pas d’estraperlo. Quina és, doncs, la diferència? 

 

 Tal i com es pot llegir en l’apartat anterior15, l’estraperlo era un comerç il·lícit 

realitzat durant la postguerra espanyola i que consistia en la venda i en la compra dels 

aliments que estaven subjectes a racionament i intervinguts per l’Estat. Cal remarcar, 

un comerç realitzat –única i exclusivament– durant la postguerra espanyola. Per tant, el 

motiu pel qual aquest mot és poc emprat i fins i tot poc conegut, és pel sol fet que avui 

en dia no es practica cap activitat que correspongui a aquest mot.  

 

 El contraban, en canvi, és un comerç il·legal que consisteix en l’exportació, 

importació o comercialització d’articles prohibits per les lleis d’un país sense 

autorització i sense ser despatxats per la duana.  

 

 La primera diferència –i la que constitueix el punt central i més objectiu de la 

dissemblança– és aquella que fa referència a les fronteres. Els límits territorials de 

                                                 
14 Veure la paraula racionament al Glossari[7].  
15 Apartat 3.2. Què fou l’estraperlo durant la postguerra espanyola? 
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l’estraperlo català s’ajusten a la demarcació catalana i, per tant, quan parlem de 

l’estraperlo català sempre ens referim a aquell realitzat dins de la comunitat autònoma 

que es coneix amb el nom de Catalunya. Per altra banda, en el cas del contraban, els 

límits territorials abracen una extensió molt més amplia, el que implica parlar de 

fronteres definides entre dos països diferents. 

 

 L’estraperlo sempre ha comercialitzat amb aliments de primera necessitat i 

subjectes a racionament com l’oli, la farina, el sucre o les patates. Una realitat molt 

diferent és la que ens trobem en el contraban, activitat de compra, venda i bescanvi 

de mercaderies prohibides com drogues, tabac i armes.   

  

 La tercera diferència és que la vida de l’estraperlo encaixa perfectament als 

anys de racionament de la postguerra 1939-1952, mentre que el contraban és una 

activitat amb llargs anys de pràctica i d’experiència a l’esquena i amb mítiques figures 

com Al Capone.  

  

 Com a cinquena dissemblança, estretament unida a la anterior, és que 

l’estraperlo nasqué amb l’objectiu de solucionar les mancances alimentàries de 

l’època –degut bàsicament a l’economia autàrquica–. El contraban, en canvi, sempre 

ha expectat a fins econòmics. En el món del contraban han surat i fet negoci –un gran 

negoci– moltes persones, mentre que en el cas de l’estraperlo els casos han estat 

aïllats i les fortunes incomparablement inferiors. Els/les estraperlistes han practicat 

aquesta activitat no per fins ambiciosos sinó per intentar solucionar la precarietat en la 

què vivien ells i la seva família.    

 

 Per últim, i com a punt més subjectiu, és que l’estraperlo no és considerat, ni 

pels/per les estraperlistes ni per la gent planera, com a activitat immoral. La població 

visqué uns anys de situació límit en què l’estraperlo fou l’única solució viable.  

 

 



Artesa de Segre, els seus personatges i les seves expectatives  
durant la postguerra: L’estraperlo a Artesa de Segre 
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Imatge 03. El Segre Mitjà 
Occidental. A. Pijuan 

 
Imatge 02. La Noguera. 
 A. Pijuan 

4. L’estraperlo a Artesa de Segre (La Noguera, Lleida). 
 

 Per tal de tenir una visió més centrada en la zona sobre la que treballo, cal 

focalitzar el treball cap a Artesa de Segre i la situació que va viure durant la 

postguerra, que és el punt d’inici de la història de l’estraperlo.  

 

4.1. La ciutat d’Artesa de Segre 

 

La ciutat d’Artesa no pot ser compresa sense entendre abans la característiques del 

seu entorn, tant físic com polític. És per aquest motiu, que he trobat convenient, 

descriure prèviament les àrees de les que forma part Artesa de Segre.  

 

4.1.1. La Noguera.  

Artesa de Segre és un municipi que, juntament amb vint-i-

nou poblacions més, forma la vasta i abrupta comarca de la 

Noguera, el territori més extens de tot el Principat amb uns 

1.840.71 km2 i una de les de població més feble amb 24,6 

h/km2. La Noguera és una comarca molt heterogènia ja que 

es dóna una clara diferenciació entre el sector muntanyenc i 

el sector de la plana i entre les serralades de penetració 

difícil o impossible i les valls. Aquest territori, fixat per la divisió 

territorial elaborada per la Generalitat de Catalunya l’any 1933 comprèn quatre 

sectors ben definits: el central o Noguera estricte, la serra del Montsec, el Segre mitjà i 

la Noguera Urgellesa o del Pla d’Urgell.  

 

4.1.2. El Segre Mitjà Occidental.  

 

La subcomarca del Segre Mitjà comprèn la vall del Segre, 

la Depressió Central i el congost d’Alòs. No cal dir que el 

curs del Segre és la unitat morfològica que caracteritza la 

subcomarca (anomenada, en ocasions, la Mesopotàmia 

catalana); i, pel que fa al relleu, és força accidentat: les 

altituds oscil·len entre els 400 i els 800 m, exceptuant la 

vall del riu, constituint així, un contacte brusc i sobtat 

entre la muntanya i la plana. És aquí on es troben les dues poblacions més importants, 

ambdues amb mercat propi: Ponts i la ja mencionada, Artesa de Segre.  
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Imatge 04. Artesa de Segre. 
A. Pijuan 

4.1.3. La vila d’Artesa de Segre.  

 

Hidrografia i relleu. 

Aquest petit municipi de 3.412 habitants16, amb una 

extensió de 176,28 km2 i a 318 m d’altitud, es troba ubicat 

en un indret geogràfic peculiar: envoltat per la serralada 

del Montsec, l’estimat Castellot i per ambdós marges del riu 

Segre. I és que una de les característiques d’aquest 

municipi és la gran diversitat paisatgística que abraça des 

de les planes de secà del sud, fent frontera amb la 

comarca de l’Urgell, fins a les muntanyes i boscos del nord, 

a tocar del Pallars Jussà.  
 

Economia.  

A Artesa de Segre, hi ha unes 770 ha de superfície forestal, formada bàsicament per 

alzinars, rouredes i pinedes, i unes 1.673 de pasturatges permanents, de propietat 

comunal i privada en què, actualment, estan assumint una gran importància les 

explotacions dedicades al bestiar porcí. No obstant, el recurs econòmic més important 

és l’agricultura. Un 43,7% del sòl d’aquesta extensa població és dedicat al conreu. El 

conreu de regadiu (7.427 ha), que aprofiten l’aigua del Segre i del canal d’Urgell, són 

principalment: blat, ordi, blat de moro, patates, hortalisses, melons, alfals i arbres 

fruiters. Els de secà (254 ha) més importants són el blat –majoritàriament–, l’olivera i la 

vinya.  

 

Comerç.  

El comerç és actiu, com a centre d’intercanvis entre la plana i la muntanya. És el 

mercat principal, amb el de Ponts, dels municipis del Segre Mitjà. La ciutat celebra la 

fira anual de Sant Bartomeu, de caràcter agrícola. 

 

Demografia.  

És impossible d’establir els censos d’Artesa de Segre fins al darrer quart del segle XIV 

tenint en compte que aquesta localitat, juntament amb Foradada i Tudela, era 

propietat dels hereus F. Roma. Al llarg del segle XVIII, la vila, així com la Noguera i a la 

resta de l’Estat Espanyol, va experimentar un creixement que podem verificar en la 

següent taula17.  

 

                                                 
16 Segons el cens del 2001 
17 Segons Taula Evolució de la població de la Noguera dins Gran geografia comarcal de Catalunya. El 
Segrià, les Garrigues, la Noguera i el Baix Cinca. 
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Any Població Any Població Any Població 

1378 19 1857 1386 1940 2537 

1553 65 1860 1224 1950 2823 

1718 80 1887 1653 1960 2931 

1787 100 1900 1736 1970 3139 

1830 300 1920 2080 1975 3330 

1842 442 1936 2894 1981 3245 

 

Aquest creixement va anar acompanyat d’una gran expansió agrícola, manifestada 

en les noves plantacions d’oliveres i de vinya i, com és lògic, d’una forta empenta 

constructiva, que va marcar definitivament el traçat de la població. Aquesta 

empenta, no obstant, es va aturar al segle XVIII i la població es quedà estancada fins a 

l’inici del segle següent.  

 

 
Imatge 05. Panoràmica d’Artesa de Segre. 25.07.2008. Fotografia: A. Pijuan 

 

4.2. El franquisme a Artesa de Segre. 

 

L’ocupació militar de l’Artesa de Segre republicana el 3 de gener de 1939 inicià 

una època de postguerra; època que, a l’igual que a la resta de Catalunya, es 

caracteritza per una constant persecució a qui és considerat contrari al nou règim o a 

la seva consolidació, reprimint qualsevol tipus de protesta, anul·lant institucions i 

prohibint l’ús de la llengua catalana.  

 

Ocupada la vila, se celebrà la primera Comissió Gestora de la localitat. La 

Gestora municipal fou un organisme que suplantà les funcions pròpies de l’Ajuntament 

davant la liquidació d’aquest com a conseqüència de l’abolició de l’Estatut de 

Catalunya. Per tal raó, els regidors van abandonar Artesa, i aquesta Comissió passà, 
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autoritàriament, a prendre decisions. La realitat fou que, tant al municipi com a la 

Diputació, es destituí al personal –que no havia fugit– considerat afí a la República i es 

col·locaren en el seu lloc, persones preferentment d’ideologia falangista. 

Predominaven, doncs, homes de dreta, conservadors, polítics moderats i sempre 

d’arrel lleidatana.  

 

En aquesta primera sessió18, celebrada el dia 5 de gener a les cinc de la tarda 

en el convent de les Dominiques,  s’acordà un seguits d’accions, que foren: la neteja 

dels carrers, dipòsits d’aigua potable i el desguàs; la recuperació dels béns 

abandonats; l’assistència alimentària, el subministrament de medecines i la recerca 

d’allotjament per la guarnició de soldats que vivien a la plaça de l’Ajuntament; el 

trobar una solució a la manca de pa; el facilitar mitjans de transports als ciutadans; 

sense oblidar-se, el treure’s tota mena de ròtols, plaques i senyalitzacions escrits en 

català, i la substitució dels noms dels carrers per altres que responguessin a l’esperit del 

Movimiento Nacional.  

 

En sessions posteriors, continuarà la Gestora la seva tasca de recobrament urbà 

per a la normalització de la vida domèstica, si és que això era possible amb la 

repressió, l’estraperlo i la prohibició de parlar amb la llegua pròpia fins i tot al carrer i a 

l’església. També es dugueren a terme les següents activitats19: la repartició de 

salconduits20 per als pobles fronters; la millora de les condicions laborals dels obrers de 

la fàbrica tèxtil Periclàs-Boixadera i Co. d’Artesa; la reparació de la instal·lació 

elèctrica i l’adquisició de taules i altres objectes per a les escoles.  

 

El 23 d’abril de 1949 és la data en que la Comissió Gestora fou substituïda per 

l’Ajuntament, essent l’alcalde Ciril Castellana i Graells, però hagueren de passar sis 

anys per a celebrar la primera elecció de càrrecs polítics municipals. Aquesta fou la 

primera alcaldia de la democràcia espanyola d’Artesa de Segre.  

 
 
4.3. Oficis, famílies i la seva interrelació.  
  

 A través de les entrevistes realitzades als ciutadans nadius d’Artesa de Segre 

s’ha pretès presentar una visió general de la situació domèstica dels personatges 
                                                 
18 Informació extreta de: AMA, Actes, 1939, full solt a les solapes del volum, núm. 5.548.262. Prov. Lérida 
Municipi Artesa de Segre. Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación. Acta de Constitución Provisional 
de la Comisión Gestora de Artesa de Segre. dins de LLADONOSA I PUJOL, Josep. “El segle XIX fins al 1881” 
dins Història d’Artesa de Segre i la seva comarca. Ajuntament d’Artesa de Segre, 1990. 
19 Informació extreta de: AMA, Actes, 1939-1940, folis 6r-8, 26-27, 33, 41; ibid., Actes, 1940-1950, folis 2, 15-16, 
18, 27-28 i 34, dates ut supra. dins de LLADONOSA I PUJOL, Josep. “El segle XIX fins al 1881” dins Història 
d’Artesa de Segre i la seva comarca. Ajuntament d’Artesa de Segre, 1990. 
20 Veure la paraula salconduit al Glossari [6] 
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durant la postguerra així com posar en relleu la necessitat de la pràctica de 

l’estraperlo a casa nostra. Per últim, analitzar, a partir de les seves experiències, la 

forma en la què realitzaren l’estraperlo tot tenint en compte el material emprat, la 

ubicació, la metodologia i distribució i els problemes trobats. L’objectiu d’aquest 

apartat és aproximar l’experiència personal en la comprensió d’un procés històric com 

el que fou l’estraperlo. 

 

4.3.1. Presentació dels personatges. 

 

 
 

4.3.1.1. Teresa Boliart i Rosell i Salvador Pijuan i Boliart.  

(Masia Paneres de la Vall d’Ariet, 3 de desembre de 1922; i Alós de Balaguer, 26 de 

desembre de 1915, respectivament) 

 

 “- Vols ballar amb mi aquest ball? 

 - Sí. Aquest i tots els altres” 

 

 Així començava la història comuna d’en Salvador Pijuan i Castellà i la Teresa 

Boliart i Rosell, coneguda com Tereseta. Es van casar el 9 de gener de 1942 i el dia 20 

del mateix mes ja començaren a treballar junts com a carnissers a la Festa Major d’Alós 

de Balaguer, escurçant, forçadament, la seva lluna de mel.  

 

 
 
 
 
 

1. Teresa Boliart i Rosell i 
Salvador Pijuan i Castellà.  
2. Ma. Dolors Mas i Balagué. 
3. Vicenç Roca i Mianes. 
4. Joan March (Sr. Gaset).  
5. Ramon Bertran.  

   1 2  3 

  4 5 
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 Es van traslladar a Artesa de Segre perquè el poble els oferia més serveis i 

podien alhora oferir el seu ofici. La postguerra fou difícil per tots i en Salvador decidí 

vendre bestiar a fires i mercats. Això suposava llargs recorreguts de nit per senders de 

muntanya, solitaris i perillosos. Corria el risc de ser descobert pel rastre que deixaven els 

animals i el soroll que emetien al fer camí, però l’ajuda de pastors l’evità d’un bon 

grapat d’ensurts.  

 

 L’estraperlo els van permetre guardar uns estalvis, que els serviren per fer 

reformes a la casa d’Artesa i ampliar la carnisseria. Van ser els primer de vendre cabrits 

al poble, “en matàvem 200 al mes!”. A part, a en Salvador els trajectes de poble a 

poble li serviren per oferir un altre servei: el de “celestina”.   

 

 Actualment, estan jubilats i dediquen el seu temps a tenir cura de l’hort, a jugar 

a la botifarra i al dominó amb els amics a la llar dels jubilats i a gaudir de la vida i la 

família.  

 

4.3.1.2. Ma. Dolors Mas i Balagué. 

(Anglesola, 9 de febrer de 1932) 

 

 La Ma. Dolors, tot i que al seu DNI hi apareix el nom de Dolores, ha viscut entre 

la Noguera i l’Urgell. Va néixer a Anglesola, es va casar a Tàrrega (capital de l’Urgell) 

on va veure créixer els seus fills i ha passat la major part de la seva vida a Agramunt, on 

encara resideix actualment.  

 

 “El meu pare va fer estraperlo en aquell temps i tot i que jo era molt joveneta, me’n 

 recordo molt.” 

 

 Va ser a Artesa de Segre on el seu avi, en Bartomeu Balagué Cera (Puigverd 

d’Agramunt, 1882 – Tàrrega, 1966) i el seu pare, en Pere Mas Ampurdanés (Coscó 

d’Ossó de Sió, 1900 – Agramunt, 1987) van practicar l’estraperlo de l’oli. Utilitzaven 

camions per transportar-lo dins de bots que amagaven entremig de la palla i l’alfals, 

que era l’aliment per bèsties que portava a Barcelona. 

 

 Tot i que eren el seu avi i el seu pare els estraperlistes, ella va viure aquest món a 

la seva manera: anava a collir herbes a canvi d’un bocí de pa blanc pel seu padrí que 

estava malalt de l’estómac.  
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 Actualment, juntament amb el seu marit Josep Maria, gaudeix de la seva 

jubilació a l’hotel que van construir i regentar durant molts anys. 

 

4.3.1.3. Vicenç Roca i Mianes.  

(Artesa de Segre, 18 de setembre de 1930) 

 

 Artesa té la sort de tenir entre els seus vilatans en Vicenç Roca i Mianes, un 

home enèrgic, emprenedor i amb les idees clares. Quan va arribar l’edat en que tot els 

nois començaven a treballar el seu pare li va proposar que fos tocinaire, però ell tenia 

uns altres plans de futur: la passió per la pastisseria. 

 

 “Tenia bons amics a Barcelona que eren descendents d’aquí Artesa. Tenien una 

 pastisseria i van estar disposats a fer-me l’aprenentatge, sense pagar. I bé, allà eres un 

 servidor a totes hores, no tenia hores ni per treballar ni per plegar.” 

 

 Hores a l’obrador d’una pastisseria a prop de la Meridiana, el van convertir en 

un més en el negoci i així va viure en primera persona la situació de l’estraperlo en una 

gran ciutat, on la farina – com molts altres productes – eren més que escassos. La 

mestressa de la casa “valia un imperi, molt més que l’home” i s’encarregava de 

contactar amb les dones del Barri Xino que compraven el pa per vendre’l a famílies 

benestants; de subornar als guàrdies; d’aconseguir la farina; de tot. I en Vicenç era un 

fidel ajudant.  

 

 La difícil situació de l’època l’encoratjà a tenir una petita font d’ingressos: 

venent productes importats d’Amèrica del Nord a senyores de Barcelona i també 

enviant periòdicament dits productes a la seva Artesa natal.  

 

 “I al port feia estraperlo però de coses americanes: les mitges de cristall – que eren una 

 novetat perquè no feien carreres i eren mot maques; es van posar de moda i, a més, en 

 un farcell n’hi cabien moltes – i plomes estilogràfiques [...] Jo vaig trobar un forat al barri 

 de pescadors, a la Barceloneta. [...]” 

 

 Aquesta experiència el va fer guanyar vista pel món dels negocis i just tornar a 

Artesa va treballar de pastisser i va reprendre el negoci familiar: una adrogueria que 

també funcionava com a bar.  Actualment, està jubilat i està muntant als baixos de 

casa seva un museu amb tota la maquinària que tenia a la botiga de queviures, per 

tal que la gent d’avui en dia vegi l’evolució històrica d’aquells aparells. Va ser alcalde 

d’Artesa entre l’any 1979 i el 1983. A part, durant anys ha estat recopilant i classificant 
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tota la informació que cau a les seves mans: factures, fotografies,...fins i tot, alguna 

cartilla de racionament! 

 

4.3.1.4. Joan March (Sr. Gaset). 

(Rialb, 1933) 

 

 Si hi ha un home peculiar a Artesa aquest és el Sr.Gaset: cada diumenge ens el 

podem trobar a la seva parada del mercat venent bolets, melons, taronges o patates, 

segons la temporada.  

 

 Darrera la curiosa gorra de mariner que llueix s’amaga l’estraperlista més 

potent d’Artesa de Segre. Blat i patates eren els productes que portava a Barcelona, 

en gran quantitat, amb camió i amb l’ajuda dels Guàrdies Civils de la zona, a qui tenia 

subornats.  

 

 “Jo tenia tractes amb els Guàrdies Civils d’aquí la vora. [...] I la guàrdia civil de Ponts i la 

 guàrdia civil d’Organyà els tenia tots en línia. Però a Barcelona no! [...] L’estraperlo fort 

 sense l’ajuda de la guàrdia civil no hauria estat  possible. Jo no hauria portat tots aquells 

 sacs de blat cap a Igualada i Barcelona!” 

 

 I un gran estraperlo com el que ell feia, suposava grans ingressos però també 

grans multes, i així ho rememora: 

 

 “Jo guanyava 100.000 peles cada setmana, netes, fent un viatge a Calella i dos a 

 Barcelona.” 

 

 Tots aquests diners li han permès tirar endavant durant tots aquests anys, però 

també procurar per la millora del poble: fa un parell d’anys va cedir un gran terreny a 

l’ajuntament per a la construcció d’una nova llar dels jubilats.  

 

4.3.1.5. Ramon Bertran. 

(Artesa de Segre, 5 d’agost de 1935) 

 

 En Ramon Bertran és fill d’en Josep Bertran i Rius. Ell recorda que des de ben 

petit va acompanyar al seu pare a recollir les patates i les mongetes dels pagesos de 

la zona de la Noguera, ja que en Josep era l’única persona de la comarca que 

gaudia del permís de l’estat per comprar un tant per cent dels productes declarats 

pels pagesos. Portava aquests productes a la delegació de Lleida, on el pagaven pel 
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servei ofert i rebia el cupó i les guies, document necessaris per comprar legalment els 

productes que estaven subjectes a racionament.  

 

 Un cop acabava la postguerra i abolides les cartilles de racionament, va 

comprar la fàbrica d’alcohol de cal Boet. Quan la tancaren, la seva esposa, Teresina 

Tortajada, va obrir una merceria a Artesa i ell treballà com a escrivent a una empresa 

d’assegurances. Actualment, en Ramon està jubilat.  

  

4.3.2. La situació domèstica de postguerra explicada pels seus protagonistes. 

 

 El transcurs de la guerra i els seus anys posteriors sota un règim franquista va 

implicar alguns canvis importants en diversos aspectes de la vida social. Les llargues 

dècades del règim implantat a tot l’Estat espanyol causaren una vida més reclosa a 

casa, s’imposaren els costums d’abans de la guerra –modes, vestits, pel·lícules i símbols 

–i s’inicià un període en el que, aconseguir un àpat, esdevenia un miracle quotidià 

perquè faltava de tot. Com indica Jaume Fabre en el seu llibre titulat La presó també 

era a fora, “Era l’Espanya del racionament, de les cues, de les processons, de les 

faldilles llargues i les espatlles cobertes, de la sopa de pobre i de la terra d’escudelles, 

de fregar el terra de genolls i de viure amb el cap cot21”.  

 

 “A començaments dels anys 40, en l’ambient de la postguerra, era temps de privacions i 

 de mancança dels aliments bàsics. Per a la gent, tenir 100 pessetes era tenir molt 

 capital. A més, al país, les institucions s’estaven començant a refer, sempre amb les 

 seqüeles de l’estat i amb la disciplina militar que s’havia viscut durant els 3 anys de 

 guerra.” 

Fragment d’un ciutadà d’Artesa que vol mantenir el seu anonimat. 

  

 “La misèria fa fer moltes coses i Déu vulgui que no us hi trobeu. Déu vulgui que no us hi 

 trobeu! És trist, és molt trist això. Molt dur. [...]” 

Fragment de l’entrevista amb el Senyor Gaset. 

 

 Aquesta fou la realitat que es visqué en ciutats com Barcelona, Girona, 

Tarragona o Lleida, una realitat de privacions i de mancances dels aliments bàsics de 

primera necessitat. No obstant, com narra Ma. Dolors Mas i Balagué, la vida del camp 

fou molt més senzilla que la vida a les ciutats: 

 

                                                 
21 FABRE, Jaume. La presó també era a fora. Ara llibres. Badalona, setembre de 2007.  
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 “En aquesta zona on bamp estar nosaltres hi havia agricultura, a les cases rurals hi havia 

 molts conills, gallines, ous i, és clar, no es va patir tant com a Barcelona. Aquí venia molta 

 gent de Barcelona i Girona amb el tren per comprar productes d’aquest tipus que allà 

 es pagaven molt més cars i de passada, n’hi havia que n’agafaven més per tenir-ne per 

 més dies o bé per cobrar-ho a un veí.” 

Fragment de l’entrevista amb Ma. Dolors Mas i Balagué.   

  

 “[...] 

- I la vida a Barcelona era molt més difícil que als pobles?. 

- És clar i tant! Si no podien ni menjar. Si un quilo de mongetes aquí valia dos pessetes, 

allà valia 10 o 12. Després de la guerra vosaltres no us podeu arribar a imaginar 

quanta misèria que hi havia! El pagès té hort i anava vivint d’allò. Aleshores no hi havia 

res.” 

Fragment de l’entrevista amb el Senyor Gaset.  

 

 La gent del poble era molt conscient que aconseguir aliments a la ciutat era 

una tasca molt més dura que al poble on disposaven d’horts i la gent mantenia un 

tracte més directe entre ells. Tal és així que alguns textos de l’època relacionen la 

manca d’aliments i l’aparició de la fam amb la desaparició de gats i coloms durant els 

últims mesos de guerra.  

 

 “Un altre animal pacífic barceloní que va pagar les culpes de la gana dels ciutadans va 

 ser el colom; va desaparèixer del tot de les places, passeigs i parcs de la ciutat, com si 

 una pesta n’hagués exterminat la raça.  

 Els últims grups a sucumbir van ser els que vivien al parc de la Ciutadella; se’ls va caçar 

 de mil formes i maneres: a cops de roc, amb xarxes, amb fusells d’aire comprimit...” 

Fernando Díaz-Plaja. Anecdotario de la Guerra Civil española. 

Barcelona: Plaza Janés, 1998, p. 240-242 

 

 “Uns soldats de Madrid van arribar destinats a la nostra secció de subministraments, que 

 es trobava dintre de la ciutat. Al cap de poc es van adonar que pel taller circulava 

 tranquil·lament un gat, al qual teníem una certa estimació i era una espècie de 

 mascota. Abans d’adonar-nos de les seves intencions i de poder-ho evitar, s’havien 

 llançat sobre l’animalet [...]. Sense perdre temps, el van escorxar i li van tallar el cap i les 

 portes. El van portar a una casa de menjars propera perquè el cuinessin, dient que era 

 un conill [...]. A partir d’aleshores, un dia a la setmana, aquells soldats van portar un gat 

 ben cuidat que despatxaven amb gran alegria, ajudats pel capità.  

  

 No cal dir que al veïnat barceloní en què estava enclavat el nostre taller de 

 subministraments, els gats van desaparèixer com per art d’encantament, i els soldats i el 
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 capità d’aviació van acabar conformant-se, com tothom, a menjar les mongetes i les 

 llenties sense l’adornament de la desitjada carn.” 

Fernando Díaz-Plaja. Anecdotario de la Guerra Civil española. 

Barcelona: Plaza Janés, 1998, p. 239-240 

 

 La misèria en la vida quotidiana no era només cosa de famílies obreres, també 

arribava a les classes mitjanes empobrides. La feina de les dones fou molt dura: cuinar 

en condicions difícils; netejar sense aspiradora ni pal de fregar; confeccionar i sargir 

roba del marit i els fills; anar a comprar cada dia; etc. Normalment, la bugada de la 

roba blanca es feia cada quinze dies. La gent no es canviava tan sovint com ara, ni 

tan sols la roba interior. La neteja de la roba era una feina molt cansada, que obligava 

a un considerable esforç físic i a traginar durant hores amb aigua freda. Mancaven les 

rentadores i, la presència de mà d’obra barata evitava la incorporació d’aquestes en 

les famílies catalanes més benestants.   

 

 “Si molta gent d’aquell temps poguessin veure com estan les cases normals....tenen  

 aigua calenta, tenen dutxa, tenen rentadores i secadores... En aquell temps no hi havia 

 res de tot això! [...] Amb el temps les aigües es van posar directes a les cases, però hi 

 havia gent que encara les havien de pujar amb galledes, ajudats d’una piqueta...per 

 poder rentar els plats”. 

Fragment de l’entrevista amb Ma. Dolors Mas i Balagué.   
 

 A més, després la roba calia planxar-la. La majoria de dones ho feien amb 

màquines que s’escalfaven en estufes i fogonets de carbó, o d’altres màquines que 

tenien un forat que es podia omplir amb brases. La planxa va ser el primer 

electrodomèstic que va entrar a les cases de Catalunya per la seva simplicitat i 

comoditat.  

 

 “Es planxava amb planxes de foc, unes de grosses que s’obrien i es posaven unes 

 quantes brases a dins i s’havia de planxar la roba. Després en van sortir unes de més 

 modernes que eren ferro massís i allò ho posaves damunt del fogó i podies planxar coses 

 més petites. Però la planxa brillaba por su ausencia! Havien de ser molt riques les cases 

 que tenien una dona per planxar o aquells pantalons tan planxats! I és que n’hi havia de 

 cases molt riques que anaven amb les còfies, i tenien cuinera, minyona, cambrera i 

 mainaderes. ” 

Fragment de l’entrevista amb Ma. Dolors Mas i Balagué.   
 

 Les cases dels pobles i les masies acostumaven a tenir un safareig al terrat. Eren 

moltes les famílies que no donaven cap mena d’importància a la higiene personal i 

passar per la dutxa o prendre un bany era per molts una circumstància excepcional. 
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També ho era l’ús del paper higiènic que no s’estengué a casa nostra fins els anys 

seixanta. La mestressa Ma. Dolors Mas i Balagué recorda les dificultats per escalfar 

l’aigua, l’aplicació de mesures inevitables d’estalvi, l’aventura agosarada de dutxar-se 

en ple hivern i el fet singular que representava tenir un lavabo o un vàter a casa.  

 

 “Ara són tan diferent les coses! Hi havia moltes cases que no tenien lavabo, hi havia gent 

 que encara havia d’anar a netejar als safareigs dels pobles, i el que tenia més, més, 

 més, només tenia un lavabo que en aquell temps se’n deia la comuna. L’aigua era 

 freda i, lògicament no hi havia dutxa. A l’estiu, nosaltres ens vam inventar una mena de 

 dutxa col·locant un tap de regadora al safareig i ens dutxàvem amb aquella aigua. I a 

 l’hivern, com que en realitat no hi havia aigua calenta ni hi havia termos, fèiem un foc a 

 terra i escalfàvem l’aigua en un recipient que es deia calderetes petites. Una persona es 

 rentava a la pica i després es rentava un altre i després venien els peus i, escolta, misèria 

 i rai, misèria i companyia! I això les cases que anaven bastant bé de diners.” 

Fragment de l’entrevista amb Ma. Dolors Mas i Balagué.   
 

 Fins i tot encara descriu una escena divertida sobre la peculiaritat dels banys, 

que van arribar a ser tant impopulars que la gent, quan els tenia, no en sabien el seu ús 

real:  

  

 “Me’n recordo una vegada que el meu pare em va dir que en una masia molt rica 

 havien comprat una banyera però no sabien per a què servia i la van utilitzar per criar 

 pollets!”  

Fragment de l’entrevista amb Ma. Dolors Mas i Balagué.   

 

 No obstant, aquesta realitat no fou la que visqueren la majoria de les famílies 

catalanes. Teresa Boliart i Rosell narra la seva història, una història més dura, doncs no 

tingué la sort de disposar d’una comuna i d’una dutxa.  

 

 “Nosaltres no teníem vàter i aquesta era la realitat de la majoria de les famílies 

 catalanes. Tenir una comuna era tenir molt! En el nostre cas, fèiem les necessitats als 

 corrals. I de la dutxa ni parlar-ne! A l’hivern ens rentàvem el cap i els peus en una 

 palangana i, a  l’estiu, anava al riu Collorenga amb les amigues o a les tolles del riu.” 

Fragment de l’entrevista amb Salvador Pijuan i Castellà i Teresa Boliart i Rosell. 

 

 Si la cambra de bany no era gens corrent, molt menys ho eren les pastilles de 

sabó. Aquestes, normalment fetes a casa, es reservaven per a la neteja de peces 

petites de roba. Els que no en sabien fer – tot i que la base d’aquest producte són els 

olis usats per fregir – o no podien fer-se’l el podien comprar als que sí hi tenien traça i, 

d’aquesta manera, obtenir uns beneficis suplementaris.  
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 “A casa nostra, la meva padrina i la meva mare sabien fer sabó. I dels olis bruts en 

 feien molt, de sabó! Hi havia molta gent que venien a casa i ens compraven el sabó. 

 Era fet a casa.” 

Fragment de l’entrevista amb Ma. Dolors Mas i Balagué.   

 

 La reflexió de Ma. Dolors Mas i Balagué és que van ser milers i milers de dones, 

nens i homes els què miraven de sobreviure a les duríssimes condicions de vida: fam, 

injustícia, atur, fred i unes pèssimes condicions d’higiene i salut. Per tant, molta gent 

que va viure l’estraperlo creu que s’hauria de valorar positivament la democràcia 

actual i la forma de vida.  

  

 “Era molt més dura, la vida. Si ara diuen que no estan bé, no sé que és el que pensen 

 la gent; perquè ara estem en un país que hi ha una democràcia, que ens 

 respectem els uns als altres i que vivim molt bé. [...]Era una altra vida... si ara estem al 

 cel! Què diguin el que vulguin, però tothom va de vacances, tothom menja el que 

 vol... i si hi ha gent que no pot, és perquè no vol treballar i quan s’han gastat tot el jornal 

 es dediquen a d’altres coses que, suposo, deu haver sigut tota la vida igual.” 

Fragment de l’entrevista amb Ma. Dolors Mas i Balagué.   
 

4.3.2. La solució a la fam i les mancances: l’estraperlo.  

  

 A Artesa de Segre, com altres pobles, la gent disposava de les anomenades 

cartilles de racionament que l’Estat distribuïa per tal de que la població s’abastés de 

productes bàsics com la farina, l’oli, les patates, el sucre o l’arròs. En ésser gran la 

necessitat sempre s’organitzaven llargues fileres a la recerca d’aliments i, fins i tot, de 

carbó i benzina.  

 

 “A les cartilles de racionament hi havia l’arròs, el sucre, l’oli... A la meva família fins que 

 es va casar la meva tieta vam ser sis i d’arròs ens en permetien molt poc a la setmana, si 

 ens en donaven un quilo al mes ja n’hi havia prou. En aquell temps es menjaven  moltes 

 patates i moltes mongetes seques.”  

Fragment de l’entrevista amb Ma. Dolors Mas i Balagué.   

 

 Tanmateix, la qualitat dels productes distribuïts per racionament era molt baixa: 

sucre negre, pa negre, cafè dolent, etc.  

 

 “Si volies cafè, el de racionament no valia res[...]. Sucre blanc va costar molt que n’hi 

 hagués perquè el de racionament era sucre negre. La xocolata semblava que rasquessis 

 no sé el què! [...]. Si tenies la il·lusió d’aquest pa blanc o d’aquell cafè al diumenge [...], i 
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 et compraves un paquet d’un quart de quilo de cafè, doncs et semblava que eres el 

 més ric d’Espanya.”  

Fragment de l’entrevista amb Ma. Dolors Mas i Balagué.   

 

 
IMATGE 06. Cues a Sant Feliu de Guíxols. Font: Arxiu municipal de Sant Feliu de Guíxols. Autor: Vicenç Gandol. 

 

 Però perquè el govern s’arriscava a tenir més descontenta la població 

subministrant a més a més de poca quantitat d’aliments, baixa qualitat?  Podem dir 

que en certa manera el problema naixia de la necessitat dels ciutadans. Els camperols 

estaven obligats a vendre una part fixa de la seva collita a uns comerciants, que 

gaudien del favor de Franco. Davant d’aquesta obligació, els pagesos declaraven 

haver recol·lectat menys del que era veritat i a més a més, venien al comerciant els 

aliments que estaven en més mal estat, després d’haver fer una primera selecció.  

 

“[...] 

- (JOVE) A ell (Josep Bertran) li venien les mongetes dolentes.  

- (FILL) Ens donaven les triadures. Les mongetes les triaven i bé, les mongetes que 

baixàvem a Lleida, llavors, eren les triadures.  

- (JOVE) Les triaven i aleshores sí que feien l’estraperlo els pagesos. Lo bo eren el que 

portaven els altres i el que era del govern eren... 

- (DONA) La triadura!!! 

- (JOVE) ...eren els residus.  

- (TERESETA) Sí, perquè me’n recordo que als pobles hi havia problemes si aquell n’ha 

collit tant i n’ha de donar tant, si l’altre menys i li fan donar menys...Hi havia com una 

mena de competència.  

- (JOVE) I és que la picaresca sempre hi ha estat.  

- (FILL) I tant!   

[...]” 

Fragment de l’entrevista amb Ramon Bertran, amb la intervenció dels oients:  

Teresa Boliart (amiga), Teresina Tortajada (jove) i Sra. Carme (vídua. d’en Josep Bertran). 
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 “ [...] 

- (FILL) I em barrejaven....(riure)...encara me’n recordo que hi barrejaven terra, i amb 

les patates iguals. Aquí a Vallebrera22 hi havia un pagès a qui sempre li deia ‘Home, 

no em posis tanta terra que em donaràs tota la terra que tens’. Me cago en mar! 

- (JOVE) Patates i pedres dins del sac! 

- (FILL) De tot, de tot, ens hi posaven! 

- (DONA) I el que feien era: collir-les i ràpidament, portar-les. Ben molles! Sí, perquè si 

s’assecaven ja no pesaven tant. ” 

Fragment de l’entrevista amb Ramon Bertran, amb la intervenció dels oients:  

Teresina Tortajada (jove) i Sra. Carme (vídua. d’en Josep Bertran). 

 

 Els preus dels aliments distribuïts per la comissaria General de Abastecimientos y 

Transporte23 en règim de racionament, eren molt més alts que els de l’any 1936. Un litre 

d’oli que, el 1936, valia 2 pessetes, el 1945 en costava 5,15 i al 1950 ja costava 10 

pessetes. Les patates evolucionaren en aquests anys des de 0,30 pessetes/quilo, fins a 

1,22 i 1,55 respectivament. A continuació, una selecció dels articles de major consum 

amb l’increment dels seus preus al llarg de la dictadura24:  

 

 1936 1939 1945 1946 1947 1948 1949 1950 

Oli 100 155 253 283 331 455 460 502 

Arròs 100 - 221 200 151 233 261 300 

Sucre 100 90 250 250 310 350 250 383 

Patates 100 - 407 423 450 487 517 517 

Pa 100 114 257 320 328 451 700 647 

 

 

 “Com els preus dels productes estaven taxats per la “Comisaría de Tasas”, a vegades els 

 comerciants venien els articles una mica més cars. A una botiga d'Artesa es va presentar 

 un senyor foraster i el noi de la casa tot content li va vendre un saquet de carbó. El preu 

 era una mica per damunt del preu taxat. El senyor era un inspector de la "Comisaría de 

 Tasas". Els va posar una multa, que els eixugà els pocs guanys del comerç, i els va tancar 

 l'establiment per 6 mesos.  
Fragment d’un ciutadà d’Artesa que vol mantenir el seu anonimat.  

 

                                                 
22 Població que pertany al municipi d’Artesa de Segre.  
23 Veure la paraula Abastecimientos y Transporte al Glossari [2]  
24 SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume. Història de Catalunya: del segle XVII fins als nostres dies. Vol. XIV, editorial La 
Gran enciclopedia Vasca,  Bilbao 1983. 
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 Els preus oficials s’havien multiplicat de tres a sis vegades i, en el cas de la 

població artesenca, el pa blanc es convertí en una autèntic i alhora deliciós privilegi.   

 

 “Jo me’n recordo que aquí menjàvem pa negre. A mi el pa negre m’ha agradat 

 sempre  [...] i me’l menjava de gust, sobretot si era del dia. Però recordo una vegada 

 que el meu pare [...] em va fer passar darrera de la botiga i em posà una llesca de pa 

 blanc [...]. Va ser la meva primera llesca de pa blanc. Me la sucà amb oli i em donà 

 un tros de xocolata. I jo l’agafo i me’n vaig al carrer; però m’agafa per la camisa i diu:  

  - “Ep! Això t’ho has de menjar aquí”  

  - I dic: “Oh! És que vull que ho vegin els altres...” 

  - I em contesta: “Jo vull que no ho vegin els altres.” 

 Resulta que era un pa d’estraperlo.” 

   Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes.   

 

La necessitat – diuen – esmola l’enginy i, foren moltes les persones que es mobilitzaren 

per tal d’aconseguir allò que anhelaven o necessitaven.  

 

 “El meu padrí no estava molt bé de l’estómac i els pans negres que donaven de blat de 

 moro no estaven bé. En un poblet molt petit al costat del nostre, que es diu Altet, molt 

 a prop de Tàrrega, hi anava amb una amiga meva de l’escala a collir herbes. Així ens 

 donaven dos o tres barres de pa blanc, que es pagava a preu d’or, per poder fer 

 unes sopes i com jo era joveneta perquè pogués menjar una mica de pa blanc perquè 

 l’altre no m’agradava.” 

Fragment de l’entrevista amb Ma. Dolors Mas i Balagué. 

 

 Els articles racionats no eren suficients per a cobrir les necessitat bàsiques i 

aquesta mancança era una conseqüència directa de l’autarquia. El aliments, doncs, 

a més d’escassos estaven controlats i tenien uns preus taxats al mercat lliure. La gent 

passava gana i com a solució sorgí una nova activitat, que com bé sabem, 

s’anomena estraperlo.  

 

 “Home! No cal dir que la gent rica volia menjar bé. I a les botigues de delicatessen no 

 se’n trobaven i, si així era, obrir-les era un pecat! Doncs, on podien trobar aquestes 

 coses? Doncs d’estraperlo!” 
 Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 

 

 Tal i com diu el principi bàsic d’economia: Tota demanda crea la seva pròpia 

oferta i, com esdevé en el nostre cas, la demanda dels aliments bàsics, va propiciar 

l’aparició d’una nova activitat il·lícita.  
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 “El meu padrí va fer estraperlo en aquell temps i tot i que jo era molt joveneta, me’n 

 recordo molt. A casa nostra teníem un parell de camions i es portava alfals, palla i grans 

 cap a Barcelona. [...] Entremig de les bales de palla o alfals hi posàvem bots i els 

 omplíem d’oli [...].”   

Fragment de l’entrevista amb Ma. Dolors Mas i Balagué.  

 

 “Jo vaig ajudar a que el fessin (l’estraperlo). Et parlaré, més o menys, del que era 

 l’estraperlo a nivell de poble i a nivell d’un xaval de 14-15 anys i que tampoc no els sabia 

 tots els embolics que hi havia. Jo vaig anar d’aprenent en una pastisseria. Un aprenent 

 que no sé que anava a aprendre... perquè de farina, quan jo vaig començar de 

 pastisser, no se’n trobava. Sense farina no es podia fer res; tampoc no hi havia sucre... i 

 el que hi havia era d’estraperlo però escasíssim! I sense voler-ho em vaig veure lligat en 

 aquest món. 

 [...] I al port jo feia estraperlo però de coses americanes: les mitges de cristall – que eren 

 una novetat perquè no feien carreres i eren mot maques; es van posar de moda i, a 

 més, en un farcell n’hi cabien moltes – i plomes estilogràfiques. ” 

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 

  

 “Jo vaig fer l’estraperlo, sí. El vaig fer a Alòs de Balaguer i portava els productes a 

 Manresa, Guissona i a les fires. A Barcelona no. Jo transportava cabrits i cabres, caminat 

 pels boscos i pels camins però amagat.”  

Fragment de l’entrevista amb Salvador Pijuan i Castellà i Teresa Boliart i Rosell. 

 

 “Hi havia l’estraperlista més famós de la comarca al mateix municipi d'Artesa. 

 Bàsicament tractava amb blat. Li deien "El TATO", era intel·ligent i molt astut. S’enrotllava 

 molt bé i tenia raonaments convincents. Tot i no tenir escrúpols, comptava amb la 

 confiança de la gent planera, i pagava sempre.” 

Fragment d’un ciutadà d’Artesa que vol mantenir el seu anonimat.  

 

 La major part dels aliments havien de ser adquirits al mercat negre. L’oli es 

pagava a 20 ptes/litre i fins i tot a 25 ptes/litre, però com a conseqüència de 

l’escassetat d’aquest article, s’havia arribat a pagar 50 i fins i tot 55 ptes/litre. El pa 

anava a 0,70 ptes/kg , l’arròs a 1,5 ptes/kg i el sucre a 1,60 ptes/kg. El preu d’aquests 

productes al mercat negre es pagava disset vegades més car ja que l’enorme inflació 

va fer pujar els preus dels productes bàsics. A continuació una taula ens mostra la 

comparació de preus de productes bàsics entre 1935 i 193825: 

  

 

 
                                                 
25 TRIBÓ, G.; SIERRA,C.; BASTIDA, A. Guerra civil a Catalunya. Veus dels sense nom. Eumo Editorial. Eines de 
memòria, Barcelona, octubre de 2007.  
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COMPARACIÓ DELS PREUS DELS PRODUCTES BÀSICS 

Any 1935 1938 - MERCAT NEGRE 

Pa, 1 quilo 0,70 pessetes 1,20 pessetes 

Patates, 1 quilo 0,35 pessetes 20-30 pessetes 

Ous (una dotzena) 4,50 pessetes 150-200 pessetes 

Mongetes, 1 quilo 1,50 pessetes 60-120 pessetes 

Llenties, 1 quilo 0,80 pessetes 30-80 pessetes 

Arròs, un quilo 1,50 pessetes 60-100 pessetes 

Sucre, 1 quilo 1,60 pessetes 60-100 pessetes 

Llet de vaca, 1 litre 0,90 pessetes 22-40 pessetes 

Carn de bou 5,00 pessetes 75-100 pessetes 

 

 L’escassetat dels aliments de primera necessitat – entre ells, els ous, l’oli, l’arròs, 

les verdures, el pa, la farina i el sucre – eren adquirits, per tant, al mercat negre o 

mitjançant l’estraperlo. És lògic, pensar que, en aquest ambient, van surar i fer negocis 

els/les estraperlistes. Persones sense massa escrúpols, agosarats i, que tot i disposar d’un 

capital molt més superior que la gent planera i els pagesos – que eren la gran majoria – 

seguien venent els productes a un preu abusiu. No obstant, aquesta realitat vista 

objectivament no pot ésser considerada del tot certa. Els/les estraperlistes, al 

transportar productes intervinguts per l’Estat, s’exposaven a una sèrie de situacions 

molt compromeses, com l’enfrontament amb la justícia que podia ocasionar el 

pagament de grans multes i, fins i tot la pèrdua de la mercaderia.   

 

 “De 5.000 o 6.000 n’havia pagat dos o tres, però de 2,250.000... aquesta va ser la més 

 grossa! I encara em va dir més aquella dona de la duana:  

- Ara vigileu, perquè s’hi ho torneu a fer li sortirà molt més cara. Ho heu de fer 

de poc en poc... Si ara en portaveu tres, doncs després quatre.  

- Ah! Jo havia pensat portar-ne més 30, perquè ara he de recuperar això? 

- I penseu tornar-ho a fer? 

- Sí que ho penso fer! I encara li vaig regalar una botella.  

 I sí que ho vaig tornar a fer! Ara no. [...] 

 I una altra vegada en un que em van prendre el gènere i em van posar una multa, 

 aquell mateix gènere els hi vaig tornar a comprar a ells. Estraperlo i contraban són coses 

 que estan encadenades [...].” 

Fragment de l’entrevista amb el Senyor Gaset.  

 

 Els/les estraperlistes, per tal d’evitar situacions com les anteriors, procedien al 

suborn dels Guàrdies Civils. Normalment, però, no consistia en induir els guàrdies amb 
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diners sinó amb productes alimentaris o, com en el cas que presento a continuació, 

amb la venda diària d’aquests a un preu molt generós.  

 

 “De vegades, els pagesos no podien comprar la màquina que necessitaven i 

 s’ajuntaven dos veïns i amics i la compraven. Conec la història de dos pagesos que es 

 van ajuntar per comprar una màquina de segar a cal Trepat de Tàrrega. La compra de 

 la màquina de segar "Ajuria" era un gran avenç per l’any 1947, doncs, a més de la feina 

 de casa, podrien llogar-la a altres pagesos. Sempre s’havia batut "a pota" i aquesta 

 màquina, rudimentària en certa forma, era entrar en el futur. 

 Havien d’anar a buscar la màquina a Tàrrega i havien de portar, a més dels diners que 

 valia, 50 quilos de ferro colat. Van sortir amb el carro cap a Tàrrega a les dues de la nit. 

 En sortir d'Artesa van trobar un control de la Guàrdia Civil. El ferro colat era un dels 

 productes prohibits de la llista i, per tant, el guàrdia els hi havia de requisar i posar-los una 

 multa. Però un guàrdia va reconèixer el pagès, que era el marit de la dona que 

 treballava a l’escorxador, i que cada setmana portava els menús quasi regalats al 

 quartel (caserna). 

 En reconèixer-lo i explicar-li el cas, els van deixar passar i els hi van dir:  

- Si en Agramunt o Tàrrega encuentran otro control, sobre todo no digan, que en  

 Artesa los hemos dejado pasar.  

Afortunadament, no van trobar cap més control i la història va acabar bé. En tornar al 

poble van trobar al mateix civil passejant per la carretera amb la seva dona i li van dir 

que tot havia anat bé. Val a dir que en temps de verema, la dona d'aquell guàrdia civil 

va estar convidada a collir raïm a la vinya del pagès.” 

Fragment d’un ciutadà d’Artesa que vol mantenir el seu anonimat.  

  

 No obstant, a Artesa no tothom es dedicava a l’estraperlo. Hi havia famílies que 

comerciaven amb els aliments de forma legal. El govern delimitava zones, cadascuna 

de les quals estava controlada per un únic comerciant. Aquesta persona o família 

recol·lectaven els aliments dels pagesos de la seva zona, que posteriorment 

compraven al preu taxat per l’Estat. D’aquí, ho transportaven a la delegació pertinent 

que s’encarregava de facilitar-los els cupons i els guies per tal de poder oferir aquest 

servei. 

 

 A Artesa hi vivia l’únic responsable de la zona que actualment correspondria a 

la comarca de la Noguera, Josep Bertran Rius. 

 

 “El meu pare es deia Josep Bertran Rius. Comprava patates, comprava cereals, 

 comprava mongetes i llavors va venir la guerra. Nosaltres érem els únics  compradors 

 que podíem comprar. Bé, compràvem el “cupó” que en deien. Si feien un tant de 

 mongetes, un tant per cent eren per l’Estat i nosaltres ho recollíem. I això només ho 
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 podia fer el que estava donat d’alta a Lleida, o sigui nosaltres érem els únics... perquè 

 n’hi havia un a cada poble. I ens va tocar a nosaltres.” 

 Fragment de l’entrevista amb el Sr. Ramon Bertran.  

 

 “ Teníem una zona molt gran: la comarca, molt gran! Molt gran! Perquè és tota la 

 Noguera...representa tota la Noguera d’ara.” 

 Fragment de l’entrevista amb el Sr. Ramon Bertran.  

 

El Sr. Bertran anava a buscar els productes dels camps més allunyats d’Artesa amb un 

camió, en canvi, feia portar als pagesos de la vila la collita al seu magatzem.  

 

 “A casa meva teníem una zona autoritzada, que era molt gran. I tots venien a portar-nos 

 els aliments. A la part de Balaguer hi anàvem amb camió per facilitar-los el transport, als 

 pagesos. [...] Ho anàvem a recollir. El meu pare passava amb el camió i ho anava a 

 recollir per les cases dels pagesos. Llavors, ho portàvem cap a casa on teníem els 

 magatzems.” 

 Fragment de l’entrevista amb el Sr. Ramon Bertran.  

 

 A cal Caseta, com eren popularment coneguts al poble, eren simpatitzants 

amb el govern d’aleshores. Aquest fou un dels motius pels quals gaudien de tal 

privilegi. 

 

 “ [...] 

- Aquest privilegi potser el van aconseguir per ser d’un determinat partit polític o no té 

res a veure?  

- (FILL) Això no ho sé.  

- (TERESETA)Això es pot dir així: El seu pare era un simpatitzant del partit que 

governava aleshores. Perquè simpatitzants com ells n’hi havia molts. Però aquí a 

Artesa va donar la casualitat que de simpatitzant més potent o més lleial potser era 

el seu pare i la seva padrina.  

- (FILL) Bé, sí, a casa meva sempre hem estat de dretes. 

 [...]” 

Fragment de l’entrevista amb el Sr. Ramon Bertran,  

amb la intervenció dels oients: Teresa Boliart (amiga). 

 

4.3.3. Comparativa. 26 

  

                                                 
26 En tot l’apartat de comparativa  no s’ha tingut en compte al Sr.Bertran Rius ja que el comerç que feia era 
legal, i no es pot incloure dins de l’estraperlo. Tot i això, s’inclou en l’esquema per tal de comparar les 
diferències entre la seva situació i la dels estraperlistes.  
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 A continuació i tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, analitzarem els sis 

personatges nadius d’Artesa de Segre vinculats al món estraperlista. Els apartats de 

comparació són els següents: definició del mot estraperlo, material utilitzat, ubicació, 

metodologia i distribució i problemes trobats durant la pràctica de l’estraperlo. 

L’esquema següent s’ha confeccionat amb la finalitat d’agafar una primera 

pinzellada de les principals diferències i visualitzar – en un cop de vista – els 

personatges i la seva interrelació. 27  

 

 

 

                                                 
27 Quadre comparatiu realitzat per Núria Pijuan. Cal destacar que nom del ciutadà d’Artesa ha estat omès 
per la petició del personatge.   
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4.3.3.1. Definició de l’estraperlo. 

  

 Avui en dia tenim un concepte molt confús del mot estraperlo degut, 

bàsicament, a la semblança – o no tant – existent amb el terme contraban, apartat ja 

discutit i valorat en blocs superiors. Els estraperlistes tenen molt clar que no ens trobem 

davant d’una situació de sinonímia i, en tots els casos, la definició de la paraula 

estraperlo establerta pels propis protagonistes presenta una clara analogia.      

 

- “ L’estraperlo es voler comprar coses i no deixar-te-les transportar. I, per tant, si 

t’agafaven et prenien lo gènere. [...] Hi havia persones que el feien perquè el 

podien fer. Per exemple, el que feia el Caseta era legal. 

- I per què era legal?  

- Perquè tenia papers, permís i guies. Aquest permís li va fer el govern de Franco, bé, 

el delegat de Lleida.  

- O sigui, que si tu volies tenir els papers legals havies de tenir el favor de Franco, ser 

de dretes? 

- Això mateix. El que passava és que hi havia molta gent que feia el mateix negoci 

que aquesta persona. Per exemple, aquí a Artesa hi havia quatre cases que 

compraven patates, mongetes, blat i oli; tota classe de coses de pagès. Aquest 

home era l’únic que tenia el permís del govern de Franco per vendre i comprar 

aquests productes. I els altres, s’hi compraven, ho havien de fer d’estraperlo i 

d’amagat.”  

Fragment de l’entrevista amb Salvador Pijuan i Castellà i Teresa Boliart i Rosell. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 “A l’haver-hi escassetat d’aliments van buscar un sistema en el què, els aliments, en 

 comptes de vendre’ls al preu normal – amb el guany normal del negoci – es venien al 

 preu que t’oferien o que feies pagar. [...] L’estraperlo no era una altra cosa que un 

 intercanvi i el feia tothom, tot i que estava prohibit. La gent no es guanyava la vida i 

 com hi havia racionament, el que feia la repartició era el primer que se’n quedava... si 

 havia de repartir a Artesa de Segre, per exemple, cent quilos d’una cosa, escatimava 

 deu quilos o n’escatimava vuit. Ell era el primer que feia l’estraperlo i, aquests quilos, els 

 anava a portar, no a una botiga on l’hi haurien pagat dues pessetes més del que valia, 

 sinó que ho portava a una dona que es dediqués a l’estraperlo i que, en lloc de dos, n’hi 

 donava cinc o sis – de pessetes – i aquesta dona, els venia a Barcelona a vint.” 

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 “ A casa nostra teníem un parell de camions i es portava alfals, palla i grans amb guies 

 cap a Barcelona per tal de mantenir els animals que hi havia allí: vaques, cavalls,... però 

 això era insuficient per  viure perquè les condicions eren molt estrictes[...]. Entremig de les 
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 bales de palla o alfals hi posàvem bots i els omplíem d’oli o algun parell de sacs de blat, 

 ordi, sucre... I això és el que jo recordo que es coneixia amb el nom d’estraperlo.” 
Fragment de l’entrevista amb Ma. Dolors Mas i Balagué.  

 

 “L’estraperlo va començar, per mi, al 37; després de la guerra. L’estraperlo va començar 

 en anar a vendre coses que aquí tenien un preu, i que, per exemple, a Igualada, en 

 tenien un altre. Per exemple, les mongetes es portaven a Igualada perquè valien molts 

 més quartos. La misèria que hi havia aleshores va fer augmentar l’estraperlo. Perquè fins i 

 tot hi va haver dones, honradíssimes, que per un grapat de mongetes es lliuraven a un 

 home degut a la misèria que hi havia. [...]  

 L’estat va demanar, a tothom, un lliurament de cereals. S’hi tenien, per exemple, 100 

 sacs de blat, en declaraven només 30 o 40 i els altres se’ls venien d’estraperlo.” 

 Fragment de l’entrevista amb el Senyor Gaset.  

 

  
IMATGE 07. Font: KALDERS I TÍSNER.  

Dibuixos de guerra. Barcelona:  

Edicions La campana, 1991. 

 

Alguns dels entrevistats, fins i tot, ho tenen molt present i ho expressen amb molt 

sentiment, com és el cas del Sr. Roca i Mianes, que ens explica quan i per quins motius 

es va acabar la pràctica de l’estraperlo.    

 

 “Això passava amb l’oli, passava amb el gas-oil, és que passava amb tot, és que 

 l’estraperlo es va fer amb tot! Buscaves ulleres, no n’hi havia; buscaves roba, tampoc no 
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 n’hi havia, només van començar a fer roba bona els rics. Això era l’escassetat. Això era 

 l’estraperlo. L’estraperlo va existir amb tot mentre hi va haver carestia, quan aquesta es 

 va acabar els estraperlistes van haver de plegar.” 

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 
 

 Per tant, són molt petites les diferències que s’estableixen entre les pertinents 

definicions. Tots els protagonistes coincideixen en què l’estraperlo es tractava d’un 

negoci clandestí realitzat durant la postguerra espanyola i que consistia en la compra 

de productes de primera necessitat a baix preu i la venta d’aquests en un altre indret 

on es cotitzaven millor. L’estraperlo constituí, doncs, el mitjà de subsistència de moltes 

famílies artesenques.   

 

4.3.3.2. Material. 

 

 Com ja hem anat comentant al llarg del treball, l’estraperlo es va realitzar, 

majoritàriament, amb els productes que estaven intervinguts per l’estat o subjectes a 

racionament ja que, aquests productes, a més de ser de primera necessitat, eren els 

més buscats i, com a conseqüència, els més ben pagats. Aquests productes eren els 

següents: arròs, bacallà, blat, cafè, carn(de bou, de gallina, d’ovella, de porc, de 

conill), farina (pa), llegums, llenties, llet, mongetes, moniatos, oli, ous, patates, sal, sucre 

i xocolata.  

 

 Cada família tenia una cartilla que indicava quantes racions tenien dret a 

rebre. Només presentant aquesta targeta podien anar a les botigues a comprar. Cada 

persona tenia dret a la setmana a 125 grams de carn, 1/4 litre d'oli, 200 grams de pa 

negre, 100 grams d'arròs, 100 grams de llentilles ràncies, un tros de sabó i altres articles 

de primera necessitat entre els que s'incloïa el tabac. Als nens petits, se’ls donava, a 

més, farina i llet.  

 

 A tots els productors d’aliments de primera necessitat, se’ls va imposar 

l’obligació de vendre els productes a l’Estat i a un preu fixat. Els agricultors i ramaders 

havien de declarar la collita arreplegada o el nombre d’animals a un organisme que 

rebia el nom de “Fiscalia de Taxes28”. Però no tot es declarava i allò que havia estat 

amagat a la Fiscalia es venia d’estraperlo.   

 

                                                 
28 Veure Fiscalia de Taxes al Glossari [4] 
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 “Els llauradors amagaven els sacs de llegums a les teulades, conduïen els animals a la 

 muntanya i no va faltar qui va construir una doble paret en sa casa per a ocultar sacs 

 de blat i farina.” 29 

 

 Podem catalogar els/les estraperlistes d’Artesa de Segre en quatre grups tenint 

en compte el producte que transportaven 30.  

 

1. Farina. Era l’aliment més imprescindible. Els forners l’havien d’anar a comprar a 

la delegació comarcal de la Conselleria de Proveïments de la Generalitat. 

Tanmateix, primer calia que l’ajuntament comuniqués oficialment quanta 

farina necessitava cada forner, en funció de les famílies que se li havien 

assignat. Com podem entreveure, l’estraperlo de la farina era difícil i arriscat. 

No obstant, el Sr. Vicenç Roca i Mianes al treballar en una pastisseria no va tenir 

una altra opció i, com ell mateix reconeix, sense voler-ho es va veure lligat a 

aquest món.  

 

“Farina no n’hi havia però feien pa blanc. La feina era trobar deu quilos en un 

lloc i cinc quilos en un altre. La portàvem amb maletes i mitges saques. [...] 

Jo havia tingut una mestressa que valia un imperi, molt més que l’home i, 

aquella dona, s’ho arreglava tot. Com s’ho feia? Per exemple, sabia un lloc on 

sempre tenien farina però que la feien pagar molt... però ella sempre en tenia! Si 

no la tenia a casa l’anava a buscar en un altre lloc on sabia que en tenien. 

Aquesta dona sempre tenia farina i per tant, sempre tenia pa. Perquè, a més a 

més, la mestressa no venia pa a la pastisseria, el venia tot a dones que li anaven 

a buscar. Dones que feien l’estraperlo. 

[...] D’Argentina arribaven vaixells amb farina.” 

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 
 

2. Cabrits i Cabres. La matança de qualsevol mena de bestiar gros requeria un 

permís de les autoritats i estava severament prohibit el sacrifici privat. 

L’estraperlo d’aquests animals era, sens dubte, una tasca aventurada. El/la 

estraperlista acostumava a viatjar de nit, sol i evitant els camins transitats. 

Esquivar la guàrdia civil era una tasca complicada i mai no podien preveure la 

pèrdua d’algun animal o ser descoberts pel rastre i/o el soroll. Tanmateix, com 

és el cas d’en Salvador, mai no va ser descobert gràcies a l’ajuda dels pastors 

                                                 
29 PUIG I DAVIU, Vicent. Un cas d’estraperlo a Xeresa. [web] 
<http://www.xeresa.org/cister14.htm#TRES>[consulta: 28/12/2007]. 
30 És possible que, en alguna ocasió, algun/a estraperlista pogués estar inclòs en més d’un grup alhora. No 
obstant, com aquesta situació s’ha donat molt esporàdicament i tenint en compte les necessitats de 
l’època, la classificació establerta s’ha realitzat segons els productes que es transportaven amb més 
freqüència.   
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de la zona que visitava i perquè recorria els camins d’amagat, pel mig del 

bosc.  

 

“Jo transportava cabrits i cabres, caminat pels boscos i pels camins però 

amagat.”  

Fragment de l’entrevista amb Salvador Pijuan i Castellà i Teresa Boliart i Rosell. 

 

“L’estraperlo fins hi tot es feia amb el bestiar. Doncs mira, un ramat de cabrits, 

per exemple, que el teu padrí ho sap prou, el teníem aquí i ens el feien portar a 

la frontera o a Garraf o a la província de Barcelona on valia molt més. Jo el 

portava a Manresa que hi havia un escorxador molt important, on mataven 

cabres, bocs, grans i petits, perquè hi havia gana, hi havia misèria.” 

Fragment de l’entrevista amb el Senyor Gaset. 

 

3. Oli. Aquest producte era elaborat manualment en aquelles cases on hi havia 

un molí d’oli. L’oli és un dels que portà més mal de cap als/a les estraperlistes. El 

seu amagatall no era feina senzilla i les operacions de càrrega i descàrrega 

també comportaven el seu risc. L’amagatall més usual eren els bots ocultats 

entremig de la palla o l’alfals.  

  

“El meu padrí va fer estraperlo en aquell temps i tot i que jo era molt joveneta, 

me’n recordo molt. A casa nostra teníem un parell de camions i es portava 

alfals, palla i grans cap a Barcelona. [...] Entremig de les bales de palla o alfals hi 

posàvem bots i els omplíem d’oli [...].”  

 Fragment de l’entrevista amb Ma. Dolors Mas i Balagué.  

  

“He parlat de la farina, he parlat de les mongetes, però també hi havia l’oli! Era 

molt difícil de portar, un copet podia fer un forat... jo havia vist taques d’oli al 

tren!” 

  Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 
 

 Amb l’estraperlo de l’oli es van donar casos ben enginyosos, perquè els 

 estraperlistes se les pensaven totes. Per exemple, era freqüent amagar l’oli en 

 pots de llauna com si fossin pots de conserva.  

   

 

4. Blat. El pa sempre ha estat l’ànima del poble perquè és el símbol de 

supervivència – i més encara en l’època de postguerra –. El procés 

d’elaboració del pa – en el què el blat hi té un paper essencial – i la utilització 
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dels molins eren activitats regulades per les autoritats i, per aquesta la raó, el 

blat fou un dels principals elements d’estraperlo.  

  

“Hi havia l’estraperlista més famós de la comarca al mateix municipi d'Artesa. 

Bàsicament tractava amb blat. Li deien "El TATO".” 

Fragment d’un ciutadà d’Artesa que vol mantenir el seu anonimat. 

 

 “Si jo tenia 100 sacs de blat, en declarava 30 o 40. Jo feia estraperlo amb blat i 

amb bestiar i amb cabrits també [...].” 

Fragment de l’entrevista amb el Senyor Gaset. 

 

“Espanya era considerat un règim militar, no massa ben vist pels governs veïns. 

Els Estats Units i, especialment França, ens consideraven, a més, un país amb 

afinitats ideològiques al seu enemic natural, que era Alemanya. A més, per 

França érem un veí incòmode que li portàvem problemes amb els exiliats de 

l’exèrcit roig – d’esquerres – derrotat. En aquells anys, la població s’havia de 

nodrir del blat que rebia d’Argentina, del General Perón. Al principi el blat que 

arribava era nul, però després arribava algun vaixell amb dificultat.  

El blat era el producte principal de primeríssima necessitat, pel que l’Estat 

controlava els  quilos que entraven a les farineres i els quilos de farina que 

sortien. També en el cas dels forners (o pastissers), que els controlaven els quilos 

de farina que entraven i els quilos de pa que venien. 

Ambdós casos, farinaires i forners, havien de portar una doble comptabilitat, 

que havien de fer quadrar lo més exacte possible, si no volien entrar en el risc de 

les sancions. És aquesta l’explicació, de que els farinaires entraven el blat 

d’estraperlo a les nits, i els forners els sacs de farina de 100 quilos també per la 

nit. La necessitat de la gent era molt gran, tan gran com la fam, motiu pel què a 

les nits, a l’ampar de la foscor, hi havia bastant tragí. Només calia vigilar quan la 

Guàrdia Civil entrava a la caserna. Sembla una pel·lícula, oi? Però era la realitat 

d’aquells anys.” 

 Fragment d’un ciutadà d’Artesa que vol mantenir el seu anonimat. 

 

4.3.3.3. Ubicació. 

 

 L’objectiu d’aquest treball ha estat donar una visió en primera persona de 

l’estraperlo. No obstant, aquest apartat pot ésser considerat un l’eix important en el 

treball ja que és la peça que comparteixen tots els protagonistes: han nascut, viscut i 

fet l’estraperlo a Artesa de Segre31.   

                                                 
31 Cal tenir en compte que en Sr. Vicenç Roca i Mianes ha nascut i viscut gran part de la seva vida al 
municipi d’Artesa de Segre, però els anys que es reflecteixen en l’anàlisi – anys de postguerra – foren viscuts 
a Barcelona. He considerat oportú incloure el seu testimoniatge per la seva fiabilitat i el gran coneixement 
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4.3.3.4. Metodologia i distribució.  
 

 L’estraperlo va néixer com a conseqüència de la fam. Cadascú ho solucionava 

com podia i, les expedicions a pobles per part dels estraperlistes, de vegades 

llunyanes, eren molt habituals. Els camins calia que fossin segurs, la gent de companyia 

fidel i els futurs compradors de confiança. Així ho explica un ciutadà artesenc:   

 

 “Hi havia un camí comunal pel nostre municipi que anava d'Artesa a Vilves – a uns 5 

 quilòmetres – però, en realitat, seguia fins a Ponts i a l’altura del Pont de Gualter 

 s'endinsava cap a Rialb i anava molt més amunt. Era el camí ideal pels pagesos que 

 feien estraperlo. En aquells anys deien que el feia "tothom" però a la pràctica el feien uns 

 pocs, encara que tots pensessin en fer-ne.  

 Els pagesos de les masies baixaven per aquest indret carregats de patates, blat i oli fins 

 Artesa on ho distribuïen per les cases i pels amics de confiança. A vegades, portaven 

 1000 quilos de càrrega i sempre baixaven el divendres a la nit, que era el dia que 

 estaven segurs de que la Guàrdia Civil no vigilava. 

 Si algú coneix la ruta sap que sols passaven per carretera enquitranada uns 20 o 30 

 metres lineals, a l'altura del Pont d'Alentorn. En viatjar i descarregar sempre de nit, no 

 tenien problema amb els animals, que sempre circulaven per indrets coneguts i seguint 

 roderes deixades per altres carros.” 

Fragment d’un ciutadà d’Artesa que vol mantenir el seu anonimat.  

 

 De les experiències recollides, podem classificar els/les estraperlistes d’Artesa de 

Segre en quatre categories segons l’àmbit que abraçaren. Lògicament, la 

metodologia que seguien depenia de la seva zona d’actuació: 

 

1. Dins del poble. L’intercanvi no es basa en res més que en la confiança entre 

veïns. Per tant, no podem parlar d’una metodologia sinó, més aviat, de 

favors entre amics i familiars.  

 

2. De poble a poble. Aquest salt d’escala representava un trasllat i, per tant, 

un transport. Podem parlar, doncs, de metodologia. Aquesta es basava en 

trasllats a peu curts i majoritàriament de dia, amb acompanyament de 

confiança i amb poc material.  

 

                                                                                                                                               
sobre el tema. Afegir que el fet de ser nadiu a Artesa de Segre és un punt important que ha permès la seva 
participació en el treball.    
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 “En un poblet molt petit al costat del nostre, que es diu Altet, hi  anava 

amb una amiga meva de  l’escala a collir herbes. Així ens donaven dos 

o tres barres de pa blanc.” 
Fragment de l’entrevista amb Ma. Dolors Mas i Balagué.  

 

3. Intercomarcal. A diferència del punt anterior els trasllats eren més 

significatius, tot i que es seguien fent a peu o com a molt, amb l’ajuda d’un 

carro. L’estraperlista solia viatjar de nit, en solitari i amb la quantitat que 

pogués carregar, que solia ser considerable. Cal considerar també 

l’aparició dels petits suborns.  

 

 “Jo l’estraperlo el feia a Alòs de Balaguer. I d’Alòs el portava cap a 

Manresa, a Guissona i a les fires. Jo transportava bestiar, cabrits i cabres, 

caminat pels boscos i pels camins però amagat.[...] També pel mig de 

la muntanya, sense camins ni carrera.”  

Fragment de l’entrevista amb Salvador Pijuan i Castellà  

i Teresa Boliart i Rosell. 

 

4. Interprovincial. Podem considerar que aquesta classificació és el grau més 

elevat al que aspiraven els/les estraperlistes d’Artesa. Les quantitats eren 

summament importants i, per tant, es necessitava transport mecànic. Els 

trasllats eren nocturns, solitaris i llargs. Existien grans suborns, ja que les multes 

en cas d’ésser enxampats eren proporcionalment grans.  

 

“ Utilitzàvem camions. Pagàvem el control a la guàrdia civil i la guàrdia 

civil agafava un camió i ens acompanyava fins al següent control i allà 

venien uns altres a buscar-lo; i vam fer molts diners. I alguns van fer una 

fortuna amb l’estraperlo.  

I després de l’estraperlo, que va durar molts anys, va venir una altra 

cosa que es diu contraban.”  

Fragment de l’entrevista amb el Senyor Gaset. 

    

 No obstant, sense haver de recórrer a expedicions tan arriscades i llunyanes 

com les descrites anteriorment, a Barcelona, havien de mobilitzar-se amb grans 

càrregues i utilitzant els pocs mitjans de transport que circulaven vigilats, sempre, per la 

Guàrdia Civil. El Sr. Vicenç Roca i Mianes recorda aquests trajectes amb l’ai al pit. A 

diferència dels protagonistes anteriors utilitzava el transport públic – generalment el 

tren – i com a mitjà per transportar la farina les caixes i les maletes.   

 



L’estraperlo a Artesa de Segre 

 47

 “A la pastisseria em vaig trobar amb l’escassetat de farina. La feina era trobar deu 

 quilos en un lloc i cinc quilos en un altre; la portàvem amb maletes, amb mitges 

 saques...tot i que amb saques tampoc no ens agradava gaire portar perquè si se’n 

 rebentava una deixava rastre i, és per aquest motiu, que es feia molt amb maletes o 

 amb caixes de  fusta [...]. En les maletes hi cabien deu, quinze o vint quilos i, d’aquesta 

 manera jo també vaig fer estraperlo. Un estraperlo no per mi, sinó perquè els amos 

 poguessin fer el pa. Perquè el pa diari es feia segur, segur!”  

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 

 

 La pastisseria en la què treballava en Vicenç tenia una sucursal a Cerdanyola. 

Per motius laborals cada diumenge es traslladava amb el tren a la ciutat 

metropolitana i, aprofitant aquest desplaçament, feia l’estraperlo amb la farina.  

 
 “Aquesta pastisseria tenia una sucursal a Cerdanyola on a l’hivern, generalment, 

 tancaven – perquè no hi havia prou vendes – i només hi anàvem els diumenges. Hi 

 anàvem amb el tren, precisament el tren correu Barcelona – Lleida - Saragossa. I els 

 aprenents, entre els quals em trobava jo, agafàvem unes maletes de fullola perquè no 

 pesessin gaire però alhora aguantessin les plates de pastissos que portàvem [...]. Quan 

 tornàvem cap a Barcelona portàvem les mateixes maletes però ara omplertes de bosses 

 de farina. Lo mal és que pesaven molt!” 

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 

 

 En Vicenç Roca, amb grans coneixements de l’estraperlo, recorda, amb certa 

simpatia, els anys de postguerra, no pas per les condicions en visqué sinó per les grans 

amistats que forjà. Una de les quals fou la seva mestressa, de qui en repetides ocasions 

ens ha comentat “Jo havia tingut una mestressa que valia un imperi!”. També són 

moltes les persones que conegué durant els abundants viatges en busca de farina, un 

dels aliments subjectes a racionament i més vigilats. En Sr. Roca i Mianes ens explica 

així, entre rialles, una sèrie d’anècdotes molt curioses que va viure en primera persona 

durant els trajectes de tren:    

 

 “En l’ocasió de fer aquest viatge amb el tren correus cada dia, deixava la maleta 

 al vagó que pujava i donava una passejada per tot el tren [...] on sempre et trobaves 

 amb alguna persona que, de bon gust, saludava i parlàvem de com estaven a casa, 

 que si s’ha mort aquell,... Això em permetia trobar-me amb molta gent, que en molts 

 casos, també feia l’estraperlo. [...] I, si entrava la policia i començava a mirar i per 

 desgràcia, començava per un que portava un farcell ple de 5 quilos de mongetes – en 

 fi, del què no hi havia a Barcelona – doncs ja s’armava la grossa! I aleshores, els altres 

 que també portaven aliments amagats, es treien bossetes d’aquí, bossetes d’allà... i a 

 l’hivern tothom estava gras, perquè no es podien tancar ni els abrics! A alguns se’ls hi 
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 rebentava alguna bossa en algun lloc i veies mongetes pel terra o en el lavabo no 

 s’havien posat bé les calces i deixaven una filera de llegums. En canvi si era de 

 Barcelona, cap aquí, ja era arròs i coses que aquí faltaven. I coses d’aquestes se’n 

 poden explicar moltes i de molt curioses.” 

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 

 

 També cal destacar, que la feina d’aprenent consistia a trobar la farina i, 

posteriorment, l’elaboració del pa; ni el Sr. Roca ni cap dels altres treballadors tractava 

directament amb els compradors. Aquesta feina era duta a terme per unes dones del 

Raval, més conegut aleshores com a barri Xino32, que s’encarregaven de la pertinent 

distribució, normalment, en les famílies més adinerades. Aquest estraperlo a petita 

escala constituí el lloc de treball de dones picaresques que s’amagaven els aliments 

bàsics com les patates, els llegums, l’oli i el pa sota les faldilles o que venien tabac i 

cridaven: “¡Lo tengo negro! ¡Lo tengo rubio!”. En Vicenç ens explica com, el pa dels 

més rics, provenia de les faldilles de les dones més pobres de barri Xino:  

 

 “La meva mestressa venia tot el pa a dones que feien l’estraperlo. Les més curioses –

 què jo no sé com pujaven als tramvies – portaven unes faldilles fetes a propòsit, molt 

 acampanades, amb unes bosses interiors on hi posaven les barres. Aquestes dones 

 agafaven el tramvia en una hora en què no hi hagués gaire gent, perquè sinó, escolta, 

 l’atansar-se amb un altre haurien dit què porta aquesta! O sigui el pa més maco, que 

 es menjaven els rics, sortien de les faldilles de les dones del barri Xino!” 

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 

  

 Al que afegeix: 

 

 “I una cosa bonica és que la paraula, tan de la mestressa com de les dones, encara 

 que fos d’estraperlo, existia. Perquè si no existís, llavors s’arribava al merder.  A les 

 dones  aquestes, quan les enxampaven, mai havien dit d’on treien el pa donaven 

 qualsevol excusa.” 

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 

 

4.3.3.4.1. Suborns.  

 

 L’estraperlo es feia a través del suborn i els favors a un alt oficial de l’exèrcit, 

que signava una guia33 a l’estraperlista o bé, feia la vista grossa i no els preguntava 

què portaven i on anaven. En el primer cas, aquest document – que indicava la 

destinació del producte – permetia a l’individu adquirir els queviures directament dels 
                                                 
32  Veure l’expressió “Barri Xino” a Glossari [1] 
33 Veure la paraula Guia al Glossari [6] 
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camperols al preu oficial i els revenia a un preu molt més alt en el mercat negre. No 

obstant, en el cas dels nostres protagonistes, practicants d’un estraperlo de petit i mitjà 

volum, era molt més habitual la no-revisió durant el punt de control. A més, 

ocasionalment rebien privilegiada informació que els permetia eludir els controls i els 

Guàrdies Civils.  

  

 “En TATO – l’estraperlista més famós de la comarca - a més de disposar de salconduits, 

 estava conxorxat amb un intermediari – o comissionat – que li deia el dia, l’hora i el lloc 

 per on podia passar. Descarregaven a les farineres, sempre de nit.” 

Fragment d’un ciutadà d’Artesa que vol mantenir el seu anonimat.  

 

 Però, en què consistia el suborn? Actualment s’entén per subornar induir algú 

amb diners a fer una cosa contrària al seu deure. Però en aquell temps la necessitat 

estava tan estesa que afectava a tothom, inclosos els partidaris del règim franquista, 

com en el cas dels Guàrdies Civils que acceptaven els productes d’estraperlo a canvi 

de fer els ulls grossos davant les anades i tornades dels/de les estraperlistes.  

 

 “- I als què els posaven un multa, tornaven a fer l’estraperlo?  

 - Igual. I de pressa per recuperar el què havien perdut! Però ara ja sabies el què havies 

 de fer. Sabies que a aquell Guàrdia Civil no li havies donat la ració d’alfals quan  venia a 

 buscar al magatzem els conills. D’això, n’estava ple, des del més alt al més petit! Com 

 més alts, més cèntims volien. S’havia de subornar els guàrdies, però no calia massa, 

 només de butxaca a butxaca.” 

 Fragment de l’entrevista amb Ma. Dolors Mas i Balagué.   

 

“Però la meva mestressa, que ja us he dit que era una dona molt llesta, tenia “untats” als 

“serenos”, als vigilants, fins i tot a la policia armada i la policia secreta. També n’hi havia 

una d’especial de policia, que es dedicava a perseguir l’estraperlo... I d’aquests també 

n’hi havia algun que l’havia “untat” i segons què, no passava res.” 

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 

 

 “Quan venien els de "TASES" corria la veu entre botiguers i n'hi havia que tancaven 

 aquell dia l'establiment. Amb l’excusa de protegir al consumidor hi havia corrupteles i 

 amb les sancions de vegades eixugaven els pocs guanys del comerç. 

 Davant la manca de diner circulant és de suposar que els inspectors tampoc no en 

 tenien massa pel que de vegades per estalviar-se la sanció i tot l’enrenou d’un possible 

 tancament, el botiguer o industrial obria la cartera plena de bitllets i els deia que 

 agafessin el que volguessin. I s’acabava la història.” 

Fragment d’un ciutadà d’Artesa que vol mantenir el seu anonimat.  
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 “Jo tenia tractes amb els Guàrdies Civils d’aquí la vora. Tothom en tenia! Jo havia 

 carregat un camió, aquí sota que hi tinc un garatge, que valia 30 o 40 milions ple. I 

 mentre carregaven jo donava una caixa de mongetes a cada civil. I ells això ho sabien. 

 I la guàrdia civil de Ponts i la guàrdia civil d’Organyà els tenia tots en línia. Però a 

 Barcelona no! [...] L’estraperlo fort sense l’ajuda de la guàrdia civil no hauria estat 

 possible. Jo no hauria portat tots aquells sacs de blat cap a Igualada i Barcelona!” 

Fragment de l’entrevista amb el Senyor Gaset. 

 

4.3.3.4.2. Ajudes entre persones de confiança.  

 

 El suborn no sempre era viable i els/les estraperlistes sovint recorrien als 

imprescindibles amics de confiança per sortir de petites emboscades, salvaguardar-se 

durant les fredes i humides nits i recolzar-se en moments delicats.  

 

“La guàrdia civil ens va agafar a Benavent. Com que el bestiar era meu, jo vaig dir que 

era d’aquell pastor que estava més amunt. Van cridar al pastor i li van preguntar:  

 -  És vostre aquest bestiar?  

Però com el pastor no sabia parlar el castellà no feia més que dir ruqueries. Al final 

aquell home va dir que era seu [...]. Com els seus no hi eren allí, estaven amagats en un 

corral, em va ajudar. I els Guàrdies Civils, que s’ho van creure, van dir: 

  - ¡Váyase usted a la mierda y lléveselos donde quiera! ¡Qué no lo veamos más!  

  ¿Dónde van? 

 - A cal Ribera – vaig dir.  

Vaig arribar a cal Ribera molt tard. Vaig parlar amb el vell – que ja és mort – i li vaig dir: 

 - Saps que hauríem de fer, fem baixar un dels teus xicots a acompanyar-me a la 

 nit perquè si venen els civils a la nit aquí, que no m’hi trobin.   

I va fer baixar un xicot pel mig de la muntanya, sense camí ni carrera. A la punta del sol, 

ja arribava aquí a Artesa amb el bestiar. I no em van enxampar.” 

Fragment de l’entrevista amb Salvador Pijuan i Castellà i Teresa Boliart i Rosell. 

  

“A vora d’una masia de Torregasa, l’amo de la masia, que sabia que jo havia d’anar a 

casa seva aquella nit perquè era fira i portava 300 corders, va baixar amb les mules. 

Me’l vaig trobar i em va dir que fes pujar les mules i que ell faria pujar el bestiar. Jo el 

camí no el sabia fins a casa seva, i vaig engegar les mules “Au, aneu!”. I jo darrera de les 

mules, i on van anar les mules vaig anar jo, perquè elles ja sabien la casa! Vam sopar allí. 

Vora aquella masia voltaven cinc o sis parells de Guàrdies Civils, per agafar els lladres 

que havien robat en una masia. Durant el sopar em van dir: 

 - Avui no podràs anar a dormir al llit. Hauràs d’anar a l’era vora els animals. 

Quan vam acabar de sopar, me’n vaig anar a dormir a l’era – perquè era l’estiu –. Al 

matí, a la punta del sol, els Guàrdies Civils encara no havien marxat. Vaig anar a la 
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cuina a esmorzar i vaig saltar per una finestra i vam fer sortir el bestiar i, mentrestant, els 

civils esmorzaven a dalt.”   

Fragment de l’entrevista amb Salvador Pijuan i Castellà i Teresa Boliart i Rosell. 

 

 “ - I vostè, quan havia de passar les nits a fora, tenia amics que l’ajudaven? 

 - Sí. Jo carregava un camió de blat i anava sempre amb un altre. I a vegades, fins i tot 

 anava amb un cotxe de la guàrdia civil al davant. [...]I l’estraperlo fort sense l’ajuda de 

 la guàrdia civil no hauria estat possible. Jo no hauria portat tots aquells sacs de blat cap 

 a Igualada i Barcelona! [...]” 

Fragment de l’entrevista amb el Senyor Gaset. 

 

4.3.3.4.3. Multes.  

 

 Fins ara hem vist dues realitats ben diferents: l’estraperlo del poble i l’estraperlo 

de la ciutat. No obstant, en ambdues situacions existiren els suborns d’alts càrrecs de la 

guàrdia civil i una relació de confiança que mantenien els nostres estraperlistes amb 

amics, parents o coneguts. D’igual manera, una realitat unànime en les dues situacions 

era l’existència de multes.     

 

 “Si t’agafaven et prenien el bestiar i te’l feien baixar a Lleida. A més, et posaven una 

 multa segons els gènere que portaves. No et posaven a la presó” 

Fragment de l’entrevista amb Salvador Pijuan i Castellà i Teresa Boliart i Rosell. 

 

 “Si t’enganxaven els civils fent estraperlo hi havia una multa. Si portaves uns 

 productes i no tenies guia ja te l’havies carregada! Es quedaven el que  portaves més la 

 multa.”   

Fragment de l’entrevista amb Ma. Dolors Mas i Balagué.   

 

 “En aquells anys procuraven tenir-ho tot controlat, per lo tant, tot prohibit. D’aquesta 

 manera la major part dels productes que la gent compraven i venien podia ser motiu de 

 sanció. La sanció podia ser econòmica, de presó o fins i tot, depenen de diferents 

 factors, pena de mort o afusellament.”  

Fragment d’un ciutadà d’Artesa que vol mantenir el seu anonimat.  

 

“Una vegada va venir la policia armada, els serenos i guàrdies i els inspectors de policia 

encarregats del cas, i van començar a picar. La mestressa, que estava a la pastisseria 

aquell dia, va dir que no contestéssim per fer veure que no hi havia ningú i s’ho van mig 

creure. Van picar durant mig hora i després van marxar. De tot això, jo no me’n vaig 

assabentar perquè dormia en una habitació que donava a la Meridiana i, acostumat a 

sentir els continus trens de càrrega per la nit, no em vaig despertar. Bé, al cap d’una 

hora o dues van tornar a picar; i aquesta vegada amb més força perquè resulta que la 
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denúncia era molt explícita. Suposo que van pensar que en aquella hora, si fèiem pa, hi 

havíem de ser. Com que hi havia bars oberts allà a la vora, malgrat l’hora, van anar-hi. 

[...] Al cap de mitjà hora o així, van tornar i la mestressa va sortir i els va preguntar què 

passava i perquè picaven d’aquella manera.  

- Hem vingut a fer un registre.  

- Porteu el  permís judicial del jutge – va preguntar la mestressa. [...] 

- No – li van contestar. 

- Doncs aneu a buscar-lo! 

- Oh! A aquesta hora... 

- Vosaltres mateixos. Si voleu entrar a casa meva, no passeu perquè tindreu 

xivarri.   

Van anar a buscar el jutge i, tot i que van tardar una hora i pico, el van aconseguir. 

Durant aquell temps, tothom va estar treballant cremant el pa que no estava cuit, 

netejant el forn perquè no quedés res i no es veiessin crostes de pa i enviant el pa que ja 

estava cuit cap amunt. Tots els treballadors, menys la mestressa i jo, van sortir per una 

porta de ferro que donava a la Meridiana aprofitant que passava un tren. [...] Llavors la 

mestressa em preguntà: 

- Has sentit tot el xivarri?  

- Sí. Què passa? – dic.  

- Ara tu et quedes aquí, sol.  

- Jo sol? 

- Sí. Quan ells entrin tu fes el paper que vulguis però digues que estaves dormint i 

que no has sentit res.  

Entren, a la meva habitació, dos policies, el sereno,... i jo fent el paper del dormit. Em 

vaig despertar i em vaig aixecar fent-me l’adormit.  

- Què passa? Què passa? – pregunto. 

- ¿Y hasta ahora no habéis oído nada? 

- Jo no he sentit cap soroll – i llavors passava un tren – amb el soroll jo ja hi estic 

acostumat.  

I això – i el paper que el vaig fer bé – els va convèncer. Em van dir que em vestís i que 

baixés a baix. [...] I a la mestressa, l’aprenent, els homes de dalt, el forner, la minyona i a 

mi ens van portar a una comissaria. Van col·locar les dones en una cel·la i els homes en 

una altra. I un cas curiós, va ser que el forner es va posar a cridar i a plorar que el 

deixessin sortir perquè havia d’agafar el tren cap a Artesa per demanar la mà de la 

xicota. A la una o així ens van deixar anar. [...] Va ser aleshores quan em van agafar i 

em van condemnar tres mesos en camps treball. [...] Gràcies a la meva mestressa no ho 

vaig complir mai.” 

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 

 

 “Jo us puc ensenyar papers com jo he pagat d’una multa 2,250.000 pessetes. Ja ha 

 passat...però jo ho havia pagat! I de més petites, també. Però mai m’havien posat a la 

 presó perquè sempre havia pagat. I després continuava fent l’estraperlo.  
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 Una vegada em van agafar els civils d’Igualada, a Martorell. I no portava molt, tot i que 

 jo n’havia portat molt algunes vegades; portava 13 caixes de tabac que l’havia de 

 portar a Calella on m’esperaven. I em van agafar per allà als voltants. Llavors se’m van 

 quedar lo cotxe i lo gènere. Em van posar una multa de 2,200.000 pessetes. I allò ho 

 havia de pagar a Barcelona a l’arc de Triomf, que és on hi havia la duana de tot 

 Espanya. I just ja m’havien agafat dues vegades abans. I arribo allí a la duana i em diu: 

 “Què l’han agafat alguna altra vegada?” I no li vaig dir que m’havien agafat unes altres 

 vegades, perquè jo volia dir que a la província de Barcelona no m’havien agafat! I diu: 

 “D’acord, així no serà tan cara”. Marca i marca i exclama:  

- Si que us han agafat altres vegades. Aquesta és ja la tercera.  

- No pas a la província de Barcelona!  

- Oh! És que aquí surt de tot Espanya. Per lo tant, val 2,250.000 pessetes.  

- Coi! Els civils m’havien dit que només valia 2,200.000.  

- La guàrdia civil no us va dir que hi havia interessos.  

- I ara com ho farem? Jo només tinc 2,200.000. 

- I els porteu aquí per pagar? 

- Sí, però em falten les 50.  

- Doncs si no ho teniu tot... 

- Fem una cosa, jo demà us envio un taló amb les 50.000. 

- No! Això no pot ser. Ho heu de portar tot ara i amb diners, amb metàl·lic. 

Fins dilluns teniu temps. Però si dilluns no porteu les 50.000 constarà que no 

n’heu lliurat cap. 

 I em van fer un paper perquè em tornessin el cotxe. I quan arribo a Martorell, em diuen 

 que ja han tancat i que la guàrdia civil no hi és. Però al final em van lliurar lo cotxe i el 

 dilluns vaig portar les 50.000. Aquesta és la multa més gran que he pagat: 2,250.000. 

 pessetes i lo gènere perdut!” 

Fragment de l’entrevista amb el Senyor Gaset. 

 

 Però no únicament els contraris al règim i els estraperlistes eren multats, sinó que 

també els afins a la dreta de l’època eren estrictament controlat per la guàrdia civil 

espanyola.  

 

 “-     I durant aquests trajectes, la guàrdia civil us acompanyava? 

- (FILL) No. 

- (TERESA) No ho necessitaven perquè tenien permisos legals.  

- (JOVE) El que sí que podien fer era parar-los.  

- (FILL)...però teníem una guia. 

- (TERESA) Oi que el podien parar? 

- (FILL) Sí, parar i controlar-nos. De parar, ens paraven algunes vegades. 

- (JOVE) Els sacs els portaven segellats pels inspectors. Llavors, sí que els paraven, i 

com portessin sacs que no estaven segellats... 

- (TERESA) Llavors, això hauria sigut estraperlo! 
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[...] 

- Teníem guies, o sigui que quan ens paraven a un control els hi ensenyàvem la guia i 

ens deien: “Passeu”. A més a més les patates havien d’anar precintades, [...]. I les 

mongetes també.” 

 Fragment de l’entrevista amb Ramon Bertran, amb la intervenció dels oients:  

Teresa Boliart (amiga) i  Teresina Tortajada (jove) 

 

4.3.3.4.4. Moratòries i hemisticis: el perdó.  

 

 Era habitual que les petites sancions fossin ajornades i, en cas d’ésser un dels 

privilegiats, perdonades. És el que es coneix amb el nom de moratòries i hemisticis34.     

 

“Arran d’aquest fet em van condemnar. La meva mestressa era molt espavilada i ja 

l’havien agafat moltes vegades; els que van fer l’estraperlo els van agafar vuit, quinze i 

moltes vegades. No obstant, la multa era petita i valia més fer pa que no fer-ne! 

Resultava que Franco, feia uns hemisticis durant l’any; un era pel divuit de juliol – perquè 

és quan va començar la revolta i era la festa Nacional durant el temps de Franco – i 

l’altre per Nadal. Les penes si eren petites, és a dir, si no arribaven als milions de pessetes, 

quedaven perdonades. La meva mestressa va rebre una carta de la Fiscalia de Taxes 

dirigida al meu nom i se la va guardar. Era una condemna de tres mesos en camps de 

treball. I d’això me’n vaig assabentar quan ja no treballava de pastisser ja que mentre 

estava condemnat no en sabia res! Ella em va demanar el perdó del Nadal i sempre 

agafava les moratòries perquè li agafessin el perdó. I de cada deu multes que li 

posaven només en pagava dos o tres. I en el meu cas, va pensar: “Perquè l’he d’esfereir 

si ara vindrà el perdó de Nadal i no l’hi caldrà anar? I jo me’n vaig assabentar quan vaig 

rebre una carta en la què la Fiscalia de taxes em perdonava la condemna de tres 

mesos al camp de treballadors.”  

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 
 

4.3.3.5. Problemes trobats durant l’estraperlo.  

 

 Tal i com s’ha exposat en l’apartat superior, les multes i la retirada de la 

mercaderia – bestiar, farina, blat o oli – en cas d’ésser enxampats era un gran 

problema al què els estraperlistes s’enfrontaven a diari, o si més no, en cada trajecte. 

Tanmateix, aquests no eren els únics obstacles que havien d’eludir.  

 

                                                 
34 No ha estat possible trobar cap llibre, document o publicació que verifiqui l’existència dels hemisticis o de 
qualsevol altra paraula que corresponguí a la definició establerta pel Sr. Vicenç Roca i Mianes. També és 
molt possible que dita paraula hagi estat tergiversada pel protagonista i/o que la seva transcripció no sigui 
del tot correcta. 
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 El Sr. Vicenç Roca i Mianes dedicà part de la seva estada a Barcelona a 

l’estraperlo de la farina amb l’objectiu d’elaborar pa blanc. El seu cas és un dels més 

complexes per la gran quantitat de gent implicada: des dels pagesos – sector primari – 

i forners – sector secundari –, a les dones que es dedicaven de la pertinent distribució – 

sector terciari –. En Vicenç va tenir problemes amb els tres sectors:   

 

 Sector primari. Els pagesos eren els treballadors que iniciaven l’estraperlo de la 

farina. Com bé sabem, la farina és un producte que s’obté de la mòlta del gra dels 

cereals, especialment el blat. Aquesta tasca era realitzada mitjançant els molins. Els 

pagesos, que com la resta de la població vivia sota unes condicions molt míseres, 

també necessitaven menjar i, com a solució, practicaven un estraperlo fraudulent. Així 

ens ho explica en Vicenç:  

  

 “Una de les coses què passava, és que a la farina hi posaven ges, guix! I llavors el pa no 

 sortia, però ja t’he l’havien endossat: el guix al preu de la farina era molt més econòmic. 

 I si en 10 quilos posaven 1 quilo de guix doncs no podies fer pa, perquè alguna vegada 

 ens hi vam trobar. [...] Quan el tenies munyit – que és quan fas les rodones [...] – el pa en 

 comptes d’anar pujant perquè fermentava doncs quedava avall. Hi va haver un tongo 

 aquell dia a la pastisseria! Perquè al final hi anàvem afegint més farina, per a veure si es 

 refeia, i si abans teníem 50 quilos de pa a la pastera que ens anava malament doncs 

 afegint-hi farina n’hi teníem 70 i ho vam haver de llançar. I el problema va ser com 

 llançar tota aquella pasta perquè no es notés. I encara no sé com ho vam fer! Els forners 

 començaven a treballar a les 11 i a les 5 ja havien liquidat i el pa ja l’havien vingut a 

 buscar [...]unes dones. Aquell dia vam tenir molt merder i molt soroll! Perquè les dones 

 que es van quedar sense pa aquell dia, no ho vulguis saber! Jo no n’havia vist mai 

 d’aquelles dones, però aquell dia les vaig veure totes!” 

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 

 

 I els pagesos no eren els únics que coneixien aquesta “tècnica”. També era 

empleada pels funcionaris de l’estat encarregats de la distribució de la farina en les 

diferents pastisseries de Barcelona. Aquests, en comptes de guix, abocaven quilos i 

quilos de farina dolenta – de blat de moro o panís – fet que evidenciava el mal gust 

del pa. 

 

Perquè es clar, la farina jo no crec que fos bona. Portava sègol. Però els que feien 

 trampa eren als que l’Estat els donava la farina i llavors aquesta farina l’havien de 

 donar als pastissers. Aquesta farina l’allargaven posant-n’hi de blat de moro, de panís i 

en comptes de servir cent quilos a cent forners, en feien cent vint [...].El pa quedava dur, 

 quedava fort. [...] A més a més, aquest pujava menys perquè portava la farina de blat 
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 de moro. I fins i tot a la molla trobaves trossos de blat de moro i, per tant, no podien 

 negar que no n’hi havia de farina de blat de moro!  

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 

 

 Sector secundari. Una bona relació amb el patró en temps d’estraperlo era una 

tasca complicada. En Vicenç, com moltes altres persones, realitzava l’estraperlo amb 

el tren com a mitjà de transport. Les andanes eren espais molt vigilats i, en més d’una 

ocasió, les persecucions l’obligaren a abandonar la mercaderia. El problema, per tant, 

era doble: perdia la farina i la confiança del patró.  

  

 “De l’estació allà on tenien la pastisseria a Cerdanyola no n’hi havia gaire però a 

 Barcelona era una altra història. A l’estació de trens del Nord, per entrar-hi necessitaves 

 pagar i a l’avinguda Meridiana – que és allà on teníem la pastisseria –, paraven tots els 

 trens que entraven a Barcelona. Nosaltres aprofitant aquesta parada, ens posàvem a 

 l’últim vagó, a aquests on hi posaven la càrrega [...]. El que passa és que aquella zona a 

 vegades era vigilada, perquè el que fèiem nosaltres, ho feien d’altres. [...] Allà més 

 d’una vegada t’agafaven! I et posaves a córrer i deixaves la maleta...però això ja era 

 més difícil, perquè aleshores arribaves a la pastisseria i l’amo no s’ho volia creure!” 

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 

 

 En una pastisseria els ingredients, ja siguin de bona o no tanta qualitat, són 

imprescindibles. Sense aquests, l’elaboració d’un pastís o d’una simple ensaïmada és 

tasca impossible. La farina no era l’únic bé que escassejava. En Vicenç ens explica 

com afectà la falta de sucre durant una setmana a la pastisseria on treballava:   

   

 “Vam estar un temps sense sucre. I per fer els brioche i les coques – planes, amb fruita, 

 les de Sant Joan, amb pinyons, les farcides – teníem farina blanca, però necessitàvem 

 sucre. I va arribar un moment que de sucre no en teníem. [...] I saps que hi posava? 

 Most. [...] Quedava com una mel seca. Però resultava que si n’hi posaves gaire la pasta 

 no es pastava bé, no quedava bé i no es venia. La gent podia ser pobra però si 

 menjaven una pasta havia de tenir cara i ulls.” 

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 

 Sector terciari. Per últim, el nostre protagonista també va tenir problemes amb 

una població afamada però alhora, exigent i amb paladar fi. En Vicenç explica com 

el pa havia de tenir cara i ulls.  

 

 “I és què hi havia una peculiaritat [...]: no hi havia pa però hi havia gust. El pa havia de 

 sortir amb una bona grenya, que és aquesta ratlla que hi ha maca, ben estirada [...]. En 

 fi, com el pa d’abans. [...] La gent volia pa blanc, però que no fos un pa esgarrat, 

 perquè allò havia d’anar a taula de les famílies més benestants. Volien una cosa que no 
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 es notés que venia... Ells sabien que era d’estraperlo però no volien saber com arribava 

 a taula, perquè sinó alguns no n’haurien menjat si haguessin sabut per tots els llocs que 

 passava.” 

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 

 

 A més a més, algun cop també li havia tocat dur a terme la tasca de 

repartidor, pròpia de les dones del barri Xino.  

 

 “La majoria de les vegades el forn era matemàtic, però quan no hi havia els suficients 

 quilos s’esperava per començar la fornada. I era llavors, quan el meu amo i jo, anàvem 

 a portar les barres de pa allà on hi havia les dones que, generalment, eren a les escales 

 del barri Xino.” 

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 

 Era habitual la recaptació d’un cànon als vehicles o a les persones que 

entraven en ciutats d’una certa importància demogràfica i econòmica com 

Barcelona. Cada article – d’alimentació i begudes – tenia el seu preu fixat. Els homes 

encarregats d’aquesta feina rebien el nom de burots. Es consideraven estraperlistes 

totes aquelles persones que pagaven la taxa establerta.    

 

 “A Barcelona, abans, per entrar-hi menjar s’havia de pagar: els cèlebres burots. Aquests 

 van ser com una segona policia; pujaven i et registraven en el cotxe de línia [...] o a 

 l’estació del tren, si veien que portaves paquets... però com nosaltres no hi baixàvem 

 mai a l’estació... [...]. Últimament només et preguntaven s’hi portaves alguna cosa de 

 menjar i si deies que no, doncs no tu miraven. [...] Havies de pagar per el quilo de 

 mongetes que entraves a Barcelona; un impost petit o gros. Si a ells els hi semblava o 

 eren una mica dolents et deien:  

  - En porta massa.  

  - Oh! És que tinc parents. 

  - Res, res. Només dos quilos. 

 I s’ho quedaven. I aquell no s’ho menjava tot a casa. Si sabia d’uns que eren de bona 

 taula els deia: “Mireu avui tinc això.” I els altres contents. Si valia 10 pessetes li donaven 

 20 i sense fer estraperlo cobrava.” 

Fragment de l’entrevista amb Vicenç Roca i Mianes. 

 

  Els diferents incidents – recollits anteriorment – que en Vicenç Roca ens 

explicava entre rialles i somriures poden ésser considerats un cas aïllat. La resta dels 

protagonistes foren víctimes de les multes, la pèrdua de mercaderies i l’abús d’autoritat 

per part dels Guàrdies Civils (fets ja comentats).  
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5. Conclusions. 
 

 Estudiar fets històrics recents porta associat a tal acte la manca d’informació 

objectiva i la carència de claredat que aporta la perspectiva temporal. Però, cal tenir 

en compte que tot trasbals en el curs de la història té dos bàndols, tal com el té el 

tema de la guerra civil espanyola: nacionals i “rojos”; revolucions obreres i repressió de 

la Guàrdia Civil, i evidentment, Abastecimientos y transportes i els estraperlistes.   

 

 La nostra generació ha tingut la sort de poder conviure amb persones que han 

viscut la guerra civil. Artesa de Segre, com la resta de pobles catalans, també fou 

víctima de la fam i de la baixa qualitat i quantitat dels productes distribuïts per l’Estat 

franquista. Per aquestes circumstàncies històriques i les característiques del poble –

d’interior, de mida mitjana, dedicada majoritàriament a la pagesia i amb petita 

indústria– podem justificar l’aparició de l’estraperlo.  

   

 Si recordem els objectius que ens havíem marcat a l’inici d’aquest treball, 

veurem que el principal era el de donar una visió en primera persona del tema de 

l’estraperlo. Aquest objectiu s’ha dut a bon port perquè és la pròpia veu dels 

protagonistes la que explica la història a partir d’una selecció de cites que m’han guiat 

per presentar la situació dels estraperlistes a Artesa.  

 

 Les persones entrevistades al llarg del treball posen en relleu la vida de 

l’estraperlista enfocada des de diferents punts de vista. Les aparents perspectives 

m’han permès comparar l’existència de vincles entre els personatges –com els 

fonaments, la ubicació o el concepte d’estraperlo– però també les grans 

discrepàncies –com el material, els guanys o la relació amb la Guàrdia Civil–. Ateses les 

dades facilitades pels protagonistes i els diversos llibres consultats s’ha arribat a la 

conclusió que qualificar d’abusiu el món estraperlista és una equivocació. Les 

circumstàncies precàries, les mancances de la postguerra i la disciplina arbitraria 

imposada pel mateix govern obligaren, en certa manera, a la seva pràctica. Cal 

excloure, insistim, les minoritàries excepcions en què els estraperlistes feren negocis.  

 

 Un altre punt que em vaig marcar com a objectiu fou la recerca d’algun mitjà 

d’expressió que em permetés compartir tota la informació recopilada amb gent de la 

meva generació. El mitjà d’expressió optat fou el reportatge pel gran ventall 

d’avantatges que oferia:  
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1. Reviure empàticament les característiques de la vida quotidiana durant la 

postguerra espanyola; en especial, les dificultats de subsistència i la manca 

d’aliments de primera necessitat.  

2. Aproximar l’experiència personal en la comprensió d’un procés històric com el 

que fou l’estraperlo.   

3. Comprovar la fiabilitat de les fonts en la construcció del coneixement històric.  

4. Posar a l’abast de tothom el fruit de la informació recollida.  

 

 Podem afirmar que ambdós objectius establerts al principi de la recerca s’han 

acomplert. Val a dir que tot i la manca d’informació escrita sobre el tema que 

destacava a l’inici de l’elaboració del treball, escoltar les experiències dels ex-

estraperlistes i contrastar la informació que ens han facilitat ha estat una eina més que 

suficient per verificar les característiques de l’estraperlo a Artesa.  



Repassant el diccionari: Glossari 
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6. Glossari. 
 

[1] Barri Xino. L’expressió “Barri Xino” es refereix al districte V de la ciutat de Barcelona, 

actual barri del Raval.  L’expressió, molt popular fins avui en dia, fou encunyada per 

primera vegada per l’escriptor català Francesc Madrid (Barcelona 1900 - Buenos Aires 

1952), als voltants de l’any 1932.  Fou redactor de la nombroses revistes de l’època i les 

seves obres són reportatges o testimonis novel·lats, sobretot de les vagues, els 

atemptats i la política del període 1918-31. Fou secretari de Lluís Companys i de Carles 

Esplà, visqué a fons la bohèmia del teatre i dels barris baixos. Morí a Argentina on 

s’exilià i s’establí.  

 

[2] Comisaria de Abastecimientos y transporte. La comissaria general de proveïments i 

transports va ser un organisme creat per la llei del 10 de març de 1939 amb la finalitat 

de controlar i executar la política intervencionista del govern tant en la producció com 

en la distribució dels articles alimentaris de primera necessitat i béns de consum per al 

racionament durant la postguerra. Era popularment coneguda com Abastos 

 

[3] Feixisme: És un sistema polític que, en sentit estricte, només es pot situar a la Itàlia 

mussoliniana (1922-1943), però, en sentit més ampli, aplega partits i règims polítics de 

molts països europeus de l’època de la primera postguerra mundial, des dels nazis 

alemanys als romanesos de la Guàrdia de Ferro. Aquests partits i/o règims polítics 

presenten grans diferències entre ells, però també comparteixen un conjunts de trets: 

• Són autoritaris, antiliberals i antidemocràtics. Elogien l’existència d’un partit i 

segueixen un cabdill únic. Militants de l’irracionalisme, mai no presenten una 

ideologia gaire concreta, tret d’un nacionalisme portat fins a l’extrem. En 

alguns casos també són racistes (especialment antisemites). 

• També són partidaris de l’ús sistemàtic de la violència a la vida política 

(dialèctica de los puños y las pistolas tan estimada de Falange Espanyola).  

• Actuen com a adversaris declarats dels sindicats obrers, malgrat la seva 

retòrica subversiva i anticapitalista i, un cop al poder, es decanten a favor dels 

interessos dels grans empresarials.  

• Mantenen alguns principis conservadors clàssics, com ara el paper subordinat 

de les dones al poder.  

• S’arrelen a les classes socials baixes i mitjanes baixes, entre els qui se sentien 

víctimes dels canvis profunds de la societat europea de l’època i de la duresa 

de la crisi econòmica dels anys 20.  
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[4] Fiscalia de Taxes (FST). Organisme del govern franquista que, junt amb la Comisaria 

de Abastecimientos y Transporte i la Junta Superior de Precios, controlava el comerç 

interior espanyol imposant les cartilles de racionament. Fou constituïda en la llei del 30 

de novembre de 1940 per a reprimir els abusos en la venda d’articles de primera 

necessitat i aconseguir el compliment del règim de taxes, evitant l’especulació i 

sancionant als infractors. Va ser suprimida per Decret de 26 de desembre de 1963.  

 

[5] Fuero de los Españoles: Conjunt de lleis formulat l’any 1945 on es reconeixen els 

drets essencials, reconeguts en qualsevol constitució: la igualtat davant la Llei, el dret a 

l’educació, el dret al treball, la tolerància religiosa –tot i que la catòlica era la religió 

oficial de l’estat i gaudia de la seva protecció i del seu suport econòmic -, l’exercici 

dels drets d’expressió, reunió i associació,  la inviolabilitat del domicili, etc.  Però, en 

realitat,  molts d’aquests drets només eren reconeguts sempre i quan el seu exercici no 

anés en contra del règim franquista. A més, el Fuero imposava un seguit de deures, 

entre els quals hi havia la lleialtat al cap de l’estat. 

 

[6] Guia/Salconduit. Document lliurat per una autoritat, civil o militar, autoritzant el 

portador a circular per un territori o travessar una frontera. Tenia vigència en temps de 

guerra a causa de l’excepcionalitat de les circumstàncies.   

 

[7] Racionament:  Sistema econòmic implantat a l’estat espanyol durant el règim 

franquista que regulava el consum de determinats productes. Funcionava a partir 

d’unes cartilles anomenades cartilles de racionament i que permetien a la població 

abastar-se de productes, principalment d’alimentació. Tot i això, els articles racionats 

no eren suficients per a cobrir les necessitat bàsiques. 

 

El llibre La vida cotidiana bajo el régimen de Franco de Rafael Abella. Madrid: 

Ediciones Temas de Hoy, 1996, parla sobre el racionament. Un resum del punts 

principals seria:  

 

La classificació establia a efectes de racionament els següents aliments com a articles 

racionats: carn, porc, ous, mantega, formatge, bacallà, oli, arròs, cigrons, llenties, 

fesols, patates, moniatos,  pasta per sopa, puré, sucre, xocolata, torró, cafè, galetes y 

pa. Els de venta lliure eren els següents: llet, peix corrent, marisc, fruita fresca, fruits secs, 

hortalisses, condiments, malt i xicoira.  

Una mostra del racionament setmanal, corresponent a la segona setmana de març de 

1940 a la ciutat de Barcelona és:  sucre, 300 gr per ració; oli, un quart de litre; cigrons, 

400 gr; ous, un per persona. 
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En implantar-se les cartilles de racionament familiar –que més tard passarien a ser 

individuals degut als fraus fets per la població famolenca -, els espanyols van haver de 

fer una declaració jurada dels seus ingressos, classificant-se a partir d’aquesta dada en 

tres categories: la 1a per rics; la 2a per a les classes mitjanes; i la 3a per al proletariat i 

les classes pobres.  

La falsificació practicada, on  va arribar al nivell que la majoria d’espanyols constaven 

com a pobres per tal d’obtenir els màxims avantatges, en detriment dels més 

desfavorits, a qui el racionament pretenia afavorir.  

 

 



Lligant vivències: Annexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’estraperlo a Artesa de Segre 

 63

7. Annexos. 
 

7.1. Annex 1. Entrevistes. 

 

 Les entrevistes gravades han estat el mitjà principal amb el qual he obtingut 

informació dels estraperlistes del poble. En totes he seguit el mateix esquema general: 

 

- Quina relació mantenien amb el món estraperlista? (si havien sigut 

estraperlistes, familiars, Guàrdies Civils,...) 

- Com definirien l’estraperlo? 

- Quin material empraven? 

- Quin transport utilitzaven? 

- Quina zona abastaven? 

- Opinió sobre l’estraperlo i el contraban.  

- Problemes trobats (multes, suborns, controls,...) 

- Anècdotes a destacar. 

 

 Evidentment, això és un guió orientatiu i en cada cas, la conversa ha seguit el 

ritme que requeria la fluïdesa de l’entrevista.  

 

 Les entrevistes realitzades han estat: 

 

 1.- Entrevista a Salvador Pijuan i Castellà i Teresa Boliart i Rossell, de cal carnisser 

 d’Alós. Realitzada a Artesa de Segre el dia 20 d’agost de 2007, al seu domicili 

 particular. 

 

 2.- Entrevista a Ma Dolors Mas i Balagué. Realitzada a Agramunt (L’Urgell 

 Lleida), 22 d’agost de 2007, al seu domicili particular. 

 

3.- Entrevista a Vicenç Roca i Mianes, de cal Mianes. Realitzada el 27 d’octubre 

de 2007, a l’antiga bodega Cal Petit, C/del Bisbe Bernaus, Artesa de Segre. 

 

 4.- Entrevista al Sr. Gaset. Realitzada el 4 de novembre de 2007, a la parada 

 del mercat de cal Gaset, c/Maria Anzizu, Artesa de Segre. 

 

 5.- Entrevista a Ramon Bertran amb la intervenció de la seva família, la Sra. 

 Carme, vídua de Josep Bertran i Rius; i la seva dona, Teresina Tortajada. 

 Realitzada a Artesa de Segre el 12 de gener de 2008, a la botiga que regenten.  
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A part, he obtingut força informació per escrit d’un ciutadà d’Artesa que vol 

mantenir el seu anonimat. Ha sigut una entrevista via correu electrònic, a aquest 

periodista historiador i docent.  

 

 He cregut oportú transcriure una de les entrevistes, de les cinc realitzades, a 

mode d’exemple. Cal dir, que degut a la seva llarga extensió han estat omeses 

aquelles parts que feien referència a temes no relacionats amb l’estraperlo. 

 

7.1.1. Entrevista a Vicenç Roca i Mianes, de cal Mianes. 

 

A partir del minut 1.22 

Sr. Vicenç. Segons havia sentit, però no sé si vaig equivocat, venia ja de la primera 

guerra mundial (el mot estraperlo). O sigui, a l’haver-hi escassetat d’aliments van 

buscar un sistema en el què, els aliments, en comptes de vendre’ls al preu normal – 

amb el guany normal del negoci – es venien al preu que t’oferien o que feies pagar. 

 

Entrevistadora. Però llavors encara no tenia el nom d’estraperlo? Deuria ser 

contraban... 

Sr. Vicenç. No, no, no. L’estraperlo es va... després de la guerra aquí...quasi, quasi. Però 

segons havia sentit a dir, ja venia de França, però és clar no ho tenia clar i per això us 

ho he preguntat.  

 

Entrevistadora. Podria dir, jo vaig fer l’estraperlo? 

Sr. Vicenç. No. Jo vaig ajudar a que el fessin. Perquè jo suposo que l’estraperlo, aquí a 

Espanya, va estar en auge del 1940 al 1952. O sigui, hi havia escassetat d’aliments... i 

de tot! No hi havia roba ni hi havia res; el que tenia una peça de roba o tenia... jo et 

parlaré, més o menys del que era l’estraperlo a nivell de poble i a nivell d’un xaval de 

14-15 i que tampoc no els sabia tots els embolics que hi havia. Això us en parlaria més 

el vostre avi...que ell ja era negociant! I a les fires i feia estraperlo... jo suposo que 

tothom, el que tenia, per exemple, 10 kg de mongetes i no els podia vendre, després 

diria aquests no els menjarem a casa, doncs se’ls venien però no els portaven a 

botigues, els portaven en un d’aquests que feien l’estraperlo i en comptes de que el 

botiguer els hi hauria donat una pesseta més, aquell li donava quatre i l’altre en feia, a 

més a més, deu més.  

Entrevistadora. Si el padrí ja ens va explicar, lo dels corders i els viatges que feia... 

Sr. Vicenç. Jo amb això dels corders no... això que la meva àvia era carnissera [...] 
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Entrevistadora. Sí, per què el senyor Espinal em va dir que vostè només havia fet com 

una fase de l’estraperlo, la part del transport.   

Sr. Vicenç. Això és el que tinc apuntat jo! Jo vaig anar d’aprenent en una pastisseria. 

Amb un aprenent que no sé que anava a aprendre... perquè de farina, quan jo vaig 

començar de pastisser, no se’n trobava. Sense farina no es podia fer res; tampoc no hi 

havia sucre... i el que hi havia era d’estraperlo però escasíssim!  I llavors vaig anar a 

aprendre de pastisser, perquè és el que volia fer, tot i que el meu pare em volia fer de 

tocinaire. Vaig treballar durant un any i pico per força però no m’agradava, a més a 

més, després em volia fer anar a Sant Cugat [...]  I al final em van dir cap a Barcelona i 

dic: 

 - No! Si vol que sigui tocinaire em quedaré aquí i si vostè vol que vagi fora 

 doncs, vull fer de pastisser.  

 

Llavors tenia la força del meu tio Casimiro, que aquest sempre havia volgut ser pastisser 

de petit i és clar, no ho havia pogut fer perquè aquí es va morir sa mare i també el seu 

pare i es va haver de posar al davant del negoci. Aquest em recolzava.  

Tenia bons amics a Barcelona que eren descendents d’aquí Artesa. Tenien una 

pastisseria i van estar disposats a fer-me l’aprenentatge, sense pagar. I bé, allà eres un 

servidor a totes hores, no tenia hores ni per treballar ni per plegar. Doncs bé, va ser allà 

on em vaig trobar amb l’escassetat de farina. Però al forn que jo estava, o sigui a la 

pastisseria que jo estava, a les nits tenien dos forners que feien pa blanc, des de que hi 

vaig arribar ja en feien. Farina no n’hi havia però feien pa blanc. I sense voler-ho em 

vaig veure lligat en aquest món. No teníem farina, la farina els hi portaven però molt 

poca perquè a casa no els en volien portar. La farina era trobar deu quilos en un lloc i 

cinc quilos en un altre perquè la portàvem amb maletes, amb mitges saques,... 

aleshores encara no hi havia masses cotxes, eren pocs els que tenien cotxes; amb 

saques tampoc no ens agradava gaire portar perquè si se’n rebentava una deixava 

tot el cotxe ple de rastre i a llavors es feia molt amb maletes o amb caixes de fusta [...] 

perquè la gent per viatjar també feien servir caixes de fusta. En les caixes de fusta i a 

les maletes hi cabien deu, quinze o vint quilos i així jo també vaig fer l’estrapelo. Un 

estraperlo no per mi, sinó perquè els amos poguessin fer el pa. Perquè el pa diari es feia 

segur, segur!  

 

Jo havia tingut una mestressa que valia un imperi, molt més que l’home, i aquella 

dona, s’ho arreglava tot. Com s’ho feia? Per exemple, s’havia un lloc on sempre tenien 

farina però que la feien pagar molt... però ella sempre en tenia! Si no la tenia a casa 

l’anava a buscar en un altre lloc on s’havia que en tenien. Aquesta dona sempre tenia 
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farina i per tant, sempre tenia pa. Perquè, a més a més, la mestressa no venia pa a la 

pastisseria, el venia tot a dones que li anaven a buscar. Dones que feien l’estraperlo.  

  

Entrevistadora. O sigui, feia el pa blanc, les dones agafaven aquest pa que havia fet i 

aquestes dones feien estraperlo amb el pa.  

Sr. Vicenç. Sí. Bé, ara us explicaré una anècdota que potser no està relacionada amb 

això. Jo me’n recordo que aquí menjàvem pa negre. A mi el pa negre m’ha agradat 

sempre: m’ha agradat i des de ben petit. N’hi havia que se’l menjaven per força, n’hi 

havia qui... Encara quan va ser més dolent, perquè el que donaven de racionament 

era dolent. Perquè es clar, la farina jo no crec que fos bona. Portava sègol. Però els 

que feien trampa eren als que l’Estat els donava la farina i llavors aquesta farina la 

havien de donar als pastissers. Aquesta farina la allargaven posant-hi de blat de moro, 

de panís i en comptes de servir cent quilos a cent forners, en feien cent vint [...].El pa 

quedava dur,  quedava fort. [...] A més a més, aquest pujava menys perquè portava la 

farina de blat  de moro. I fins i tot a la molla trobaves trossos de blat de moro i, per tant, 

no podien negar que no n’hi havia de farina de blat de moro! I aquí una vegada, un 

que es deia Pelaio, que havia tingut una tintoreria, va anar a l’ajuntament i a la nit va 

penjar un pa al màstir de la bandera perquè miressin aquell pa que ens donaven. És 

una protesta que va fer.  
 

Jo aquest pa, encara que fos negre, m’agradava i me’l menjava de gust, sobretot si 

era del dia. Però recordo una vegada que el meu pare [...] em va fer passar darrera 

de la botiga i em posà una llesca de pa blanc [...]. Va ser la meva primera llesca de 

pa blanc. Me la sucà amb oli i em donà un tros de xocolata. I jo l’agafo i me’n vaig al 

carrer; però m’agafa per la camisa i diu:  

  - “Ep! Això t’ho has de menjar aquí”  

  - I dic: “Oh! És que vull que ho vegin els altres...” 

  - I em contesta: “Jo vull que no ho vegin els altres.” 

Em va explicar que l’havia anat a buscar vora Baldomar; no va dir el lloc, però si que 

va travessar el riu a mitja nit portant uns trenta o quaranta quilos de farina que els va 

portar amb un forner o dos perquè ens fessin pa blanc. Va ser el primer pa blanc que 

es va fer amb aquests medis. Perquè mentre hi va haver racionament, no podien fer 

pa blanc i llavors l’havien de fer d’amagatotis i amb gent concreta.  

 

Entrevistadora. I el seu pare d’on va treure la farina? 

Sr. Vicenç. Sé que la va passar una nit de fosques des de Vernet, per aquella palanca 

que es movia... no sé si n’heu sentit a parlar... la va portar darrera l’esquena i era molt 

perillós perquè aquella palanca quan eres al mig, les cordes que l’aguantaven eren 
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baixetes, baixetes, que si et tombaves cap a un costat queies cap baix al riu. Fins i tot 

la canalla quan hi passàvem, teníem por perquè quan arribaves al mig t’havies 

d’agafar i mig ajupir... o sigui que ell va travessar el riu amb això a l’esquena. No sé 

com s’ho va posar per passar i ell mai em va dir on l’havia adquirit ni res de tot això.  

[...] Jo suposo que ho va portar de Vernet. I llavors cap a aquí Artesa no sé si ho va 

portar amb bicicleta o amb un carro...Però això va ser el primer, més o menys, 

estraperlo que vaig veure. L’altre estraperlo, seguint això de la farina que em dit, era el  

de la pastisseria. El meu amo tenia un cotxe i llavors un dia anava a un lloc i agafava la 

farina [...]...perquè la mestressa no tenia la farina fer els 50 o 100 quilos de la fornada i 

llavors alguns pastissers li deixaven. Com que no en trobaves, ja que a Barcelona 

anava molt escassa, hi havia molts forners què es dedicaven a això – què estaven 

buscats i els fotien multes, i els fotien tancades d’establiment i totes aquestes coses. 

Però la meva mestressa, que ja us he dit que era una dona molt llesta, tenia “untats” 

als “serenos”, als vigilants, fins i tot a la policia armada i la policia secreta. També n’hi 

havia una d’especial de policia, que es dedicava a perseguir l’estraperlo... I d’aquests 

també n’hi havia algun que l’havia “untat” i segons què, no passava res 

 

Aquesta pastisseria tenia una sucursal a Cerdanyola on a l’hivern, generalment, 

tancaven – perquè no hi havia prou ventes – i només hi anàvem els diumenges. Hi 

anàvem amb el tren, precisament el tren correu Barcelona – Lleida - Saragossa. I els 

aprenents, entre els quals em trobava jo, agafàvem unes maletes de fullola perquè no 

pesessin gaire però alhora aguantessin les plates de pastissos que portàvem [...]. Quan 

tornàvem cap a Barcelona portàvem les mateixes maletes però ara omplertes de 

bosses de farina. Lo mal és que pesaven molt! 

De l’estació allà on tenien la pastisseria a Cerdanyola no n’hi havia gaire però a 

Barcelona era una altra història. A l’estació de trens del Nord, per entrar-hi necessitaves 

pagar i a l’avinguda Meridiana – que és allà on teníem la pastisseria –, paraven tots els 

trens que entraven a Barcelona. Nosaltres aprofitant aquesta parada, ens posàvem a 

l’últim vagó, a aquests on hi posaven la càrrega [...]. El que passa és que aquella zona 

a vegades era vigilada, perquè el que fèiem nosaltres, ho feien d’altres. [...] Allà més 

d’una vegada t’agafaven! I et posaves a córrer i deixaves la maleta...però això ja era 

més difícil, perquè aleshores arribaves a la pastisseria i l’amo no s’ho volia creure!” 

S’hi en volies portar molt aquelles maletes pesaven [...] i amb vint o vint-i-cinc quilos 

carregats al coll encara arribaves bé. També amb maletes anat a buscar la farina en 

cases particulars. [...]. Una de les coses què passava, és que a la farina hi posaven ges, 

guix! I llavors el pa no  sortia, però ja t’he l’havien endossat: el guix al preu de la farina 

era molt més econòmic. I si en 10 quilos posaven 1 quilo de guix doncs no podies fer 

pa, perquè alguna vegada  ens hi vam trobar.[...] Quan el tenies munyit – que és quan 
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fas les rodones [...] – el pa en comptes d’anar pujant perquè fermentava doncs 

quedava avall. Hi va haver un tongo aquell dia a la pastisseria! Perquè al final hi 

anàvem afegint més farina, per a veure si es refeia, i si abans teníem 50 quilos de pa a 

la pastera que ens anava malament doncs afegint-hi farina n’hi teníem 70 i ho vam 

haver de llançar. I el problema va ser com  llançar tota aquella pasta perquè no es 

notés. I encara no sé com ho vam fer! Els forners començaven a treballar a les 11 i a les 

5 ja havien liquidat i el pa ja l’havien vingut a buscar [...]unes dones. Aquell dia vam 

tenir molt merder i molt soroll! Perquè les dones que es van quedar sense pa aquell dia, 

no ho vulguis saber! Jo no n’havia vist mai d’aquelles dones, però aquell dia les vaig 

veure totes! 

 

Entrevistadora. Però aquestes dones venien cada dia a buscar el pa? 

Sr. Vicenç. Cada dia. I alguna vegada, és clar, per alguna causa també es feia més 

tard i aquelles dones, a partir d’una hora, tampoc no volien venir a buscar-lo. [...]Les 

més curioses – què jo no sé com pujaven als tramvies – portaven unes faldilles fetes a 

propòsit, molt  acampanades, amb unes bosses interiors on hi posaven les barres. 

Aquestes dones agafaven el tramvia en una hora en què no hi hagués gaire gent, 

perquè sinó, escolta,  l’atansar-se amb un altre haurien dit què porta aquesta! [...]  

La majoria de les vegades el forn era matemàtic, però quan no hi havia els suficients 

quilos s’esperava per començar la fornada. I era llavors, quan el meu amo i jo, 

anàvem a portar les barres de pa allà on hi havia les dones que, generalment, eren a 

les escales del barri Xino O sigui el pa més maco, que es menjaven els rics, sortien de 

les faldilles de les dones del barri Xino! Jo quan hi vaig anar, vaig veure com una 

s’estava treien la barra de la faldilla i la donava a un senyor, amb un barret, que cada 

dia anava a buscar la seva barra, que després la posava en un maletinet 

d’administratiu i allà marxava amb el pa.[...] 

 
Entrevistadora. I aquestes dones que venien a buscar el pa com s’assabentaven què 

havien d’anar-hi a la seva pastisseria, que els hi quedava tan lluny del barri Xinès?    

Sr. Vicenç. Ja se n’assabentaven! Com no ho sé, suposo que la mestressa va anar 

darrera d’elles i feia córrer la veu. I buscava dones que fossin de confiança. I una cosa 

bonica és que la paraula, tan de la mestressa com de les dones, encara que fos 

d’estraperlo, existia. Perquè si no existís, llavors s’arribava al merder. A les dones 

aquestes, quan les enxampaven, mai havien dit d’on treien el pa donaven qualsevol 

excusa. 

 Bé, i fent aquest tràfic, és on em van agafar a mi. Jo dormia a la mateixa pastisseria, 

però els amos tenien un pis al davant, al carrer Roger, on vivien. [...] Però una vegada 

va venir la policia armada, serenos i guàrdies, els inspectors de policia encarregats del 
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cas, i van començar a picar. La mestressa que estava a casa aquell dia, va dir que no 

contestéssim per fer veure que no hi havia ningú i s’ho van mig creure. Van picar 

durant mig hora i després van marxar. De tot això, jo no me’n vaig assabentar perquè 

dormia en una habitació que donava a la Meridiana i, acostumat a sentir els continus 

trens de càrrega per la nit, no em vaig despertar. Bé, al cap d’una hora o dues van 

tornar a picar; i aquesta vegada amb més força perquè resulta que la denúncia era 

molt explícita. Suposo que van pensar que en aquella hora, si fèiem pa, hi havíem de 

ser. Com que hi havia bars oberts allà a la vora, malgrat l’hora, van anar-hi. [...] Al cap 

de mitjà hora o així, van tornar i la mestressa va sortir i els va preguntar què passava i 

perquè picaven d’aquella manera.  

- Hem vingut a fer un registre.  

- Porteu el  permís judicial del jutge – va preguntar la mestressa. [...] 

- No – li van contestar. 

- Doncs aneu a buscar-lo! 

- Oh! A aquesta hora... 

- Vosaltres mateixos. Si voleu entrar a casa meva, no passeu perquè 

tindreu xivarri.   

Van anar a buscar el jutge i, tot i que van tardar una hora i pico, el van aconseguir. 

Durant aquell temps, tothom va estar treballant cremant el pa que no estava cuit, 

netejant el forn perquè no quedés res i no es veiessin crostes de pa i enviant el pa que 

ja estava cuit cap amunt. Tots els treballadors, menys la mestressa i jo, van sortir per 

una porta de ferro que donava a la Meridiana aprofitant que passava un tren. [...] 

Llavors la mestressa em preguntà: 

- Has sentit tot el xivarri?  

- Sí. Què passa? – dic.  

- Ara tu et quedes aquí, sol.  

- Jo sol? 

- Sí. Quan ells entrin tu fes el paper que vulguis però digues que estaves 

dormint i que no has sentit res.  

Entren, a la meva habitació, dos policies, el sereno,... i jo fent el paper del dormit. Em 

vaig despertar i em vaig aixecar fent-me l’adormit.  

- Què passa? Què passa? – pregunto. 

- ¿Y hasta ahora no habéis oído nada? 

- Jo no he sentit cap soroll – i llavors passava un tren – amb el soroll jo ja hi 

estic acostumat.  

I això – i el paper que el vaig fer bé – els va convèncer. Em van dir que em vestís i que 

baixés a baix. [...] I a la mestressa, l’aprenent, els homes de dalt, el forner, la minyona i 

a mi ens van portar a una comissaria. Van col·locar les dones en una cel·la i els homes 
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en una altra. I un cas curiós, va ser que el forner es va posar a cridar i a plorar que el 

deixessin sortir perquè havia d’agafar el tren cap a Artesa per demanar la mà a de la 

xicota. A la una o així ens van deixar anar. [...] Va ser aleshores quan em van agafar i 

em van condemnar tres mesos en camps treball. [...] Gràcies a la meva mestressa no 

ho vaig complir mai.” 

 

Entrevistadora. I quants anys tenia aleshores?  

Sr. Vicenç. Jo suposo que, quan vaig començar a la pastisseria, era l’any 1945. Però 

tinc els meus dubtes, perquè crec que al 1949 encara estava a Barcelona.... O sigui 

que fou a principis del 1946 fins al 1949, perquè hi vaig estar tres anys. [...] Una de les 

altres coses que també val la pena que us expliqui son els viatges amb el tren correus 

per portar els pastissos [...].En l’ocasió de fer aquest viatge amb el tren correus cada 

dia, deixava la maleta al vagó que pujava i donava una passejada per tot el tren [...] 

on sempre et trobaves amb alguna persona que, de bon gust, saludava i parlàvem de 

com estaven a casa,  que si s’ha mort aquell,... Això em permetia trobar-me amb molta 

gent, que en molts casos, també feia l’estraperlo. [...] I, si entrava la policia i 

començava a mirar i per desgràcia, començava per un que portava un farcell ple de 

5 quilos de mongetes – en fi, del què no hi havia a Barcelona – doncs ja s’armava la 

grossa! I aleshores, els altres que també portaven aliments amagats, es treien bossetes 

d’aquí, bossetes d’allà... i a l’hivern tothom estava gras, perquè no es podien tancar ni 

els abrics! A alguns se’ls hi rebentava alguna bossa en algun lloc i veies mongetes pel 

terra o en el lavabo no s’havien posat bé les calces i deixaven una filera de llegums. En 

canvi si era de Barcelona, cap aquí, ja era arròs i coses que aquí faltaven. I coses 

d’aquestes se’n poden explicar moltes i de molt curioses. 

 

L’estraperlo no era una altra cosa que un intercanvi i el feia tothom, tot i que estava 

prohibit. La gent no es guanyava la vida i com hi havia racionament, el que feia la 

repartició era el primer que se’n quedava... si havia de repartir a Artesa de Segre, per 

exemple, cent quilos d’una cosa, escatimava deu quilos o n’escatimava vuit. Ell era el 

primer que feia l’estraperlo i, aquests quilos, els anava a portar, no a una botiga on l’hi 

haurien pagat dues pessetes més del que valia, sinó que ho portava a una dona que 

es dediqués a l’estraperlo i que, en lloc de dos, n’hi donava cinc o sis – de pessetes – i 

aquesta dona, els venia a Barcelona a vint. I això també passava amb el cotxe de línia 

i em vaig trobar amb molts casos. Jo coneixia una dona d’Isona que feia tres viatges a 

la setmana a Barcelona. Si tu anaves – a l’autocar – i veia que estaves assentat i que 

no portaves res, ja venia ella i et posava un paquet a dalt i, segons com, un a baix.  

N’hi ha que no se’n donaven compte però un que viatjava ja ho sabia. [...] He parlat 
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de la farina, he parlat de les mongetes, però també hi havia l’oli! Era molt difícil de 

portar-lo, un copet podia fer un forat... jo havia vist taques d’oli al tren!  

 

Entrevistadora. Què era el producte més car, potser? 

Sr. Vicenç. Home! No cal dir que la gent rica volia menjar bé. I a les botigues de 

delicatessen no se’n trobaven i, si així era, obrir-les era un pecat! Doncs, on podien 

trobar aquestes coses? Doncs d’estraperlo! Aleshores totes aquestes dones que em dit 

del pa, no es dedicaven únicament al pa [...]. Allà on subministraven pa, si els 

demanaven cafè, doncs cafè els portaven. I al port feia estraperlo però de coses 

americanes: les mitges de cristall – que eren una novetat perquè no feien carreres i 

eren mot maques; es van posar de moda i, a més, en un farcell n’hi cabien moltes – i 

plomes estilogràfiques[...]. Jo vaig trobar un forat al barri de pescadors, a la 

Barceloneta. [...]  

 

Entrevistadora. Considera què el que feia era contraban o una cosa totalment 

diferent?  

Sr. Vicenç. Bé, hi havia les dos coses: el contraban i l’estraperlo. Jo he conegut el petit. 

Amb gran estraperlo – el dels rics i les grans trampes dels que governaven – no hi vaig 

tractar. L’estraperlo que t’he explicat és el pla, el que fa riure. [...] Aquí els primers 

vaixells amb farina que van arribar eren els d’Argentina, que ens van ajudar molt. Mil 

quilos n’arribaven; hi havia dos o tres camions que la carregaven i no passaven per 

cap control. Qui se’n cuidava? Els mateixos del govern que havien de fer la el 

recompte. A vegades es desviaven cap a altres magatzems, tancaven la porta i feien 

la distribució en saques. El camió era una estraperlada grossa! Això passava amb l’oli, 

passava amb el gas-oil, és que passava amb tot, és que l’estraperlo es va fer amb tot! 

Buscaves ulleres, no n’hi havia; buscaves roba, tampoc no n’hi havia, només van 

començar a fer roba bona els rics. Això era l’escassetat. Això era l’estraperlo. 

L’estraperlo va existir amb tot mentre hi va haver carestia, quan aquesta es va acabar 

els estraperlistes van haver de plegar.   

 

Lo bonic és que la farina blanca estava prohibida. No es podia fer pa blanc, però les 

pastisseries en tenien. Ells ho sabien... podien anar a les pastisseries i agafar-ho 

tot...però hi havia certes toleràncies. Vam estar un temps sense sucre. I per fer els 

brioche i les coques – planes, amb fruita, les de Sant Joan, amb pinyons, les farcides – 

teníem farina blanca, però necessitàvem sucre. I va arribar un moment que de sucre 

no en teníem. [...] I saps que hi posava? Most. [...] Quedava com una mel seca. Però 

resultava que si n’hi posaves gaire la pasta no es pastava bé, no quedava bé i no es 

venia. La gent podia se pobra però si menjaven una pasta havia de tenir cara i ulls. La 
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gent volia pa blanc, però que no fos un pa esgarrat, perquè allò havia d’anar a taula 

de les famílies més benestants. Volien una cosa que no es notés que venia... Ells sabien 

que era d’estraperlo però no volien saber com arribava a taula, perquè sinó alguns no 

n’haurien menjat si haguessin sabut per tots els llocs que passava. [...] 

 

Entrevistadora. La majoria de la gent es dedicava al petit estraperlo? Els que feien el 

gran estraperlo eren dos o tres... 

Sr. Vicenç. Sí, jo tinc un cas real. El meu tio Casimiro era un roig que treballava a la 

fàbrica de cuiner. Cada dos o tres dies baixava i mirava que a la botiga no hi hagués 

entrat ningú. Al baixar a casa generalment portava alguna mica de llegums de la 

cuina en la que treballava, perquè allà no hi faltava res. Quan tenia x quantitat les 

enviava a un parent que vivia a Vernet. [...] Resulta que aquest parent els enviava a 

Barcelona a uns amics de Centelles i ells m’ho donaven a mi i a la meva mare. Resulta, 

que no rebíem tot el que ens enviava. Per lo tant, el que ens ho havia de portar s’ho 

quedava. Aquest devia creure que la correspondència no arribava i que no ens en 

assabentàvem.     

 

I una cosa que no sé si n’heu sentit a parlar. A Barcelona, abans, per entrar-hi menjar 

s’havia de pagar: els cèlebres burots. Aquests van ser com una segona policia; 

pujaven i et registraven en el cotxe de línia [...] o a l’estació del tren, s’hi veien que 

portaves paquets... però com nosaltres no hi baixàvem mai a l’estació... [...], 

Últimament només et preguntaven s’hi portaves alguna cosa de menjar i si deies que 

no, doncs no tu miraven. [...] Havies de pagar per el quilo de mongetes que entraves a 

Barcelona; un impost petit o gros. Si a ells els hi semblava o eren una mica dolents et 

deien:  

 - En porta massa.  

 - Oh! És que tinc parents. 

 - Res, res. Només dos quilos. 

I s’ho quedaven. I aquell no s’ho menjava tot a casa. Si sabia d’uns que eren de bona 

taula els deia: “Mireu avui tinc això.” I els altres contents. Si valia 10 pessetes li donaven 

20 i sense fer estraperlo cobrava.   

 

Entrevistadora. Quina opinió en té de la gent que practica el contraban avui en dia?  

Sr. Vicenç. Home, avui el contraban es pot fer amb tabac i amb substàncies 

narcòtiques. Això no pot ser! Als que els enxampen els haurien de posar multes més 

fortes perquè no ho tornessin a fer. Això ja no és estraperlo, és jugar amb la vida de 

molta gent. 
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Entrevistadora. No és una primera necessitat com ho era abans.  

Sr. Vicenç. No, no ho és. Allò era una necessitat: tothom volia menjar. Segur que 

tothom se’n recorda del primer cop que va menjar pa blanc. El contraban és per 

guanyar més diners. Ara hi ha moltes conseqüències, abans no n’hi havia cap.   

 

Entrevistadora. Doncs això es tot. Moltíssimes gràcies. Ja li faré arribar una còpia!   

Sr. Vicenç. Això si que t’ho agreixo. Gràcies a tu.  

 

 

7.2. Annex 2. Reportatge. 

  

 El reportatge, que s’adjunta a la part inicial del treball, és el resultat de tota la 

informació compilada, redactada i exposada amb anterioritat. L’he mostrar també en 

un format audiovisual on volia que fossin els protagonistes de l’estraperlo qui 

expliquessin la seva pròpia història.  
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(3) ROCA I MIANES, Vicenç. Artesa de Segre, 27 d’octubre de 2007. 

 

(4) GASET. Artesa de Segre, 4 de novembre de 2007. 

 

(5) BERTRAN, Ramon; TORTAJADA, Teresina; Sra. CARME.  Artesa de Segre, 12 de gener 

de 2008. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest treball, sota el títol 
 ‘L’ESTRAPERLO A ARTESA DE SEGRE. 

 La lluita per la supervivència: el pa de cada dia.’,  
ha estat presentat a Barcelona 

 el dia 7 de març de 2008. 




