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La història de vida d’en Josep Elfa no hauria estat possible sense aquestes 

persones. Per això vull donar el més sincer agraïment a... 

 

...Agnès Boixader i Corominas 

Per la seva gran implicació en el treball, la seva ajuda incondicional des de principi fins al 

final, la disponibilitat, els consells i els grans ànims.  

Sense ella aquest treball de recerca no hagués estat possible i, ni molt menys, hagués 

estat el mateix. 

 

...Josep Elfa Lledó i família 

Per prestar-me la seva història, fer-me participar dels moments més durs de la seva vida i 

recordar-los per mi. A més, per ser una persona excel·lent i el meu referent. A la Joana, la 

Mercè i la Josefina per la implicació i l’ajuda en aquest treball. 

Són la meva altra família. 

 

...els meus pares i la meva germana 

Com sempre, han estat el meu suport moral en els moments més importants, ajudant-me, 

donant-me comprensió i afecte. 

 

...Institucions 

Per la gent que hi ha davant d’aquestes institucions, per la seva comprensió i la seva ajuda 

per fer avançar aquest treball. 

 

A tots els que han participat d’alguna manera o altra en aquest treball:  

Moltes gràcies! 
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Prefaci 

Per a poder tancar amb el rigor i la fiabilitat que des del primer dia desitjava per 

aquest treball de recerca Història de vida d’en Josep Elfa, hauria estat necessari que el 

temps fos més flexible, que no l’hagués hagut de tancar abans d’acabar el 2n curs de 

Batxillerat. Dic això perquè, si bé tot el que dic en el treball és molt fiable i sempre he 

procurat seguir les indicacions de la tutora per tal de comprovar i mirar de triangular totes 

les informacions i buscar la manera d’aportar rigor, la veritat és que hores d’ara hauria de 

canviar algunes qüestions del treball.  

Es tracta de qüestions que no són menors i que en aquest prefaci vull explicar per 

tal que es pugui veure com una investigació sovint n’obra una altra. A més, allò que avui és 

cert potser demà s’haurà de posar en dubte, perquè les noves informacions, els nous 

documents ens obren una nova via de treball. 

El dia 11 de gener del 2010 vaig lliurar el treball de recerca  i el dia 10 de febrer del 

2010 en vaig fer la presentació oral davant el tribunal del meu centre. El temps que va 

transcorre entre el lliurament escrit i la defensa oral vaig patir força perquè temia que en 

qualsevol moment m’arribaria informació que havia demanat a la Direcció General 

d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i que encara no havia rebut, per més que havia 

insistit.  

El dia 15 de març del 2010 quan ja no pensava en el treball de recerca la família 

d’en Josep Elfa va rebre una carta del Departament d’Acció Social i Ciutadania1 en la qual 

s'informava que podia passar per les seves dependències per tal de comentar el seu 

expedient. De manera que el dia 30 d’abril del 2010 varem anar, la família d'en Josep Elfa i 

jo mateixa al Departament d’Acció Social i Ciutadania2. 

Entre la informació rebuda hi ha un plec de documents que va emetre en el seu dia 

la Junta Provincial de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad i en la 

qual figura el nom de José Elfa Lledó, de 6 anys d’edat. Aquest plec de documents em 

permetria ampliar algunes de les informacions que vaig haver de deixar poc contrastades, 

per exemple el pas d’en Josep per alguns centres que ell ja no recorda o recorda amb 

diferent nom, com podria ser el cas del seu trasllat a la Casa de Família Maragall “al 

                                                             

1
 Annex  especial, pàgina 51, carta Generalitat de Catalunya. 

2
 Annex  especial, pàgina 52, sortida al Departament d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 
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objecto de que reconstituya su salut”. En algun altre dels documents també es podria 

seguir millor la pista de la infantesa d’en Josep, perquè hi consten documents en els quals 

es manifesta l’actitud d’un infant de 6 anys davant les preguntes dels adults del centre que 

el rebrà per cursar-hi pàrvuls.3   

Però amb aquest plec de documents a la mà també hauria de tornar a entrevistar en 

Josep Elfa, perquè hi ha informacions ben clares que posen seriosament en dubte alguna 

de les afirmacions d’en Josep Elfa. De manera que ara entraria en una altra línia de treball 

per tal de comprovar que el que diuen aquests documents, altament fiables, ha quedat 

“oblidat” per la memòria d’en Josep. Segurament caldria esbrinar les raons d’aquest oblit, 

però és possible que no poguéssim fer-ho perquè només el fet de llegir-los va trasbalsar de 

tal manera a en Josep que ni la seva dona ni les seves filles ni jo mateixa hem tingut ganes 

de tornar a parlar-ne. 

 

                                                             

3 Annex  especial, pàgina ?, anàlisi de l’expedient d’en Josep Elfa. 
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1. Introducció 

El treball de recerca és una part molt important del batxillerat, una fase de recerca 

en la qual es poden aplicar molts dels coneixements adquirits durant aquests dos anys 

d’estudi, en el decurs dels quals s’han estudiat diferents matèries del currículum, en el meu 

cas aquelles que estan vinculades a l’opció d’un Batxillerat social. 

Precisament per la importància que adquireix aquest treball és necessari fer una 

bona elecció del tema. Per aquest motiu crec que elegir el tema ha estat, personalment, la 

fase més complicada del treball de recerca. Preguntava a les amistats sobre els seus 

treballs i sobre possibles idees que havien tingut, mirava pàgines web d’altres escoles, 

m’informava de temes molt variats, buscava treballs premiats, però res m’ajudava a tenir 

les idees més clares.  

Finalment, navegant per la pàgina web de la Generalitat, vaig trobar un treball 

premiat en el que es narrava la vida d’un avi. És aleshores que ho vaig veure clar: aquella 

història que des de ben petita havia estat escoltant contínuament en boca del meu veí, més 

ben dit, del meu avi –no de sang però si de sentiment– podia ser el tema perfecte per el 

meu treball de recerca. Sense dubtar-ho ho vaig parlar amb la meva tutora, l’Agnès, per 

saber què li semblava la idea i, tot seguit, a en Josep com a persona directament 

implicada. 

La vida d’en Josep havia de ser el tema del meu treball de recerca. Una història 

coneguda durant molts anys, una història propera, un tema interessant i que no em 

cansaria de investigar ni de saber-ne més i més perquè m’atreia conèixer al detall una vida 

que, d’alguna manera, ja coneixia. És per tot això que un cop em vaig haver decidit em 

sentia amb plena confiança en l’elecció del tema del treball de recerca: la història d’en 

Josep Elfa i Lledó.  

Una de les qüestions que em va quedar més clara des d’un bon començament fou 

que per tal de dur a terme un bon treball de recerca s’ha de saber plantejar bé unes 

hipòtesis de treball. És sobre aquestes hipòtesis que s’investigarà, són un punt de partida 

per a la investigació. Però a més a més s’han de marcar uns objectius finals als quals s’ha 

d’arribar a través de la recerca. Per tal de fer el pas de unes hipòtesis principals, de partida, 

a l’assoliment dels objectius cal planificar un bon mètode de treball que garanteixi aquest 

pas. 
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1.1 Hipòtesis i objectius 

Per planificar el treball vaig prendre un punt de partida, que denomino hipòtesis per 

seguir els requisits d'un treball de recerca científic, però que en un treball com aquest, molt 

narratiu i interpretatiu i que només pretén conèixer la trajectòria vital d'una persona, potser 

no té massa sentit. Però a mi em va anar bé per marcar-me un punt d'inici.  

També em vaig marcar uns objectius, que m'asseguraven poder tancar el treball en 

algun moment. Els objectius els he entès com allò que volia saber. 

D'aquesta manera les hipòtesis em marcaven els punts de partida i els objectius els 

punts d'arribada.  

Les dues hipòtesis que vaig plantejar-me són: 

“La infància d’en Josep ha condicionat la seva vida.” 

“El fet de ser orfe és el que més ha condicionat la seva vida perquè no va disposar 

d'un nucli familiar estable. En la seva vida, aconseguir aquesta estabilitat ha estat un 

objectiu permanent.” 

A més, per tal de clarificar les dues hipòtesis anteriors, en vaig treure unes altres de 

secundàries que ajuden a determinar el camí que marquen les dues de principals. 

- La vida d’en Josep no ha estat fàcil. 

- Una infància viscuda en orfenats no ha condicionat a l’hora de crear la seva 

pròpia família. 

- No tenir una família estructurada des del naixement, no l’ha dut pel mal camí sinó 

tot el contrari l'han dut a valorar molt la família. 

Els objectius que he tingut presents en tot moment al llarg del treball, o més ben dit, 

els punts que volia assolir un cop acabada la recerca són: 

- Captar l’experiència biogràfica del protagonista del treball, és a dir, d’en Josep 

Elfa. 

- Conèixer la història durant la seva estada en els diferents orfenats. 

- Reflectir els pensaments i sentiments que el protagonista va sentir durant la seva 

experiència. 

- Saber com va repercutir en la seva vida anys més tard. 

- Conèixer el context històric i social durant la seva estada en els centres d'acollida 

i en els moments més rellevants de la seva vida. 
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1.2 Metodologia 

La història de vida d’en Josep Elfa és un treball fet seguint les pautes del que 

s’entén per “història de vida”, tal i com indica el mateix títol. En tot moment s’ha utilitzat 

aquest tipus de mètode de treball per tal que la història d’en Josep Elfa sigui el màxim de 

fidel a la realitat. D’aquesta manera, per entendre la metodologia del treball s’han de saber 

els conceptes bàsics sobre el què és la “història de vida” i les seves característiques. Una 

“història de vida” descriu moments de l’existència d’una persona mitjançant l’ús de 

documents de vida com poden ser biografies, narracions, diaris, histories orals o bé 

personals, entre d’altres. En aquest cas, la d’en Josep, pren com a base la biografia, a 

partir de la qual podem obtenir la informació més bàsica de la seva vida i desenvolupar tot 

el treball. La “història de vida” ofereix un marc interpretatiu a través del qual el sentit de 

l’experiència d’en Josep es rebel·la en dades personals donant prioritat a les explicacions 

individuals i no tant als mètodes que s’utilitzen d’una manera més conceptual. És així com 

es pot dir que hi ha una sèrie d’objectius molt definits que persegueix tota “història de vida”: 

captar totalment l’experiència biogràfica, captar el canvi que hi ha hagut –un canvi llunyà 

de la visió immòbil i estàtica de les persones– i, finalment, captar la visió subjectiva.  

En el cas d’en Josep Elfa, ell donava un llarg relat sobre el desenvolupament de la 

seva vida des del seu propi punt de vista. Aquesta subjectivitat i punt de vista individual fa 

que es pugui fer un joc entre la narració en 1 persona –la del propi Josep– i la 3 persona  

–la de la investigadora–. Així doncs, en aquest treball es prenen dos rols diferents, el de 

l’investigadora i el subjecte a investigar. 

- L’investigadora fa el relat en tercera persona, sempre analitzant i interpretant la 

vida, els pensaments, la situació, ja sigui quan es parla d’en Josep o amb en 

Josep. 

- El subjecte a investigar, en Josep, és el que narra les experiències viscudes i les 

recordades, en cap cas interpretarà la seva història. Les seves narracions són en 

1 persona i en el treball apareixen en cursiva. 

La “història de vida”, però, era una forma d’investigar no massa coneguda per mi, 

per la qual cosa es va fer necessari una recerca exhaustiva d’informació sobre aquesta 

metodologia per tal de dur a terme el treball. Aquesta va ser una de les dificultats més 

importants amb què em vaig trobar: la desconeixença de la metodologia d’”història de 

vida”. 

Tal i com he dit anteriorment, la biografia és la base per desenvolupar el treball. La 

seva redacció va iniciar-se al març fins a finals del mes de juny. Gairebé cada tarda 
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agafava l’ordinador i anava a casa d’en Josep, cercant de fer la feina en un ambient 

agradable per a ell, així mentre ell m’explicava la seva vida, jo l’anotava i la gravava. En 

arribar a casa ho escoltava de nou i ho tornava a redactar. Al dia següent feia tot de 

suggeriments a partir dels quals en Josep explicava nous esdeveniments que no havien 

quedat reflectits en les prèvies converses.  

Mentre en Josep explicava la seva vida, vaig veure necessari fer determinades 

ampliacions de les informacions donades per ell, de vegades, informacions paral·leles a les 

que en Josep em facilitava, però necessàries per tal de construir la “història de vida”. 

A més a més, en un treball com aquest, s’havia d’acabar de copsar tota la 

informació obtinguda i corroborar-la. Per aquest motiu s’ha fet una triangulació de la 

informació; és a dir, una contrastació de la informació des de tres punts de referència a 

partir de múltiples fonts d’informació. Primer de tot, la informació totalment subjectiva d’en 

Josep, com a punt de partida del treball. En segon lloc, la part ja més objectiva de tot: les 

institucions, com l’Arxiu Nacional de Catalunya, diversos ajuntaments, etc. Es tracta de tot 

un seguit d’institucions de Catalunya que d’una manera o altra han format part de la vida 

d’en Josep o bé poden tenir algun tipus d’informació sobre la seva vida. I per últim, les 

fonts personals: les persones més properes a en Josep que, juntament amb ell, em podien 

ajudar a construir aquesta mirada des de tres perspectives diferents. Per fer aquesta feina i 

fer-la de la manera que m’havia proposat calia escriure a les diferents institucions, visitar 

els llocs dels orfenats, veure fotografies, llegir revistes, etc. 

La informació de les institucions ha estat la part més llarga i complicada del procés 

de recollida d’informació per tots els tràmits que suposen. He intentat anar aconseguint la 

informació necessària a partir de trucades telefòniques, correus electrònics4 i, en algun cas, 

visites personals. Tot i així, en moltes institucions em van dir que no em podien facilitar cap 

tipus de la informació sol·licitada, o bé per ser menor d’edat o bé per no ser una persona 

de l’entorn familiar d’en Josep. És per aquest motiu que la seva filla, Mercè Elfa, va dir que 

s’encarregaria de tots el tràmits per tal de facilitar-me l’accés a les dades i a la mateixa 

vegada rebre de primera mà tota la informació referent al seu pare. 

En la recerca d’informació en diverses institucions, tot i encarregar-se’n la seva filla, 

també hi va haver diversos problemes en tot moment. El primer problema va ser en trucar 

al centre de Wad-Ras, ara convertit en presó de dones, i dir-nos que la informació la 

trobaríem a l’Arxiu Nacional de Catalunya. En trucar-hi ens van dir que no podíem accedir a 

                                                             

4 Annex 2, pàgina 8-18, correus electrònics. 
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aquests arxius perquè hi ha una llei que ho impedeix; fins i tot no ho podia fer ni el mateix 

Josep. 

En parlar amb una treballadora ens va dir que de tota manera omplíssim una 

sol·licitud i que la tramitarien i ja ens dirien alguna cosa, però s’ha acabat el termini que tinc 

per a fer i presentar el treball de recerca i encara esperem resposta.  

El segon problema més important amb el que ens vam haver d’enfrontar va ser en 

investigar sobre l’orfenat de Can Montcau. En Josep creia que corresponia al municipi 

d’Aiguafreda, però el cert és que correspon a Tagamanent per la qual cosa es va haver de 

modificar una petita part del treball i parlar amb l’alcalde del poble, sense rebre cap 

resposta favorable. D’altra banda, en posar-nos en contacte amb la maternitat de 

Barcelona i la Diputació de Barcelona vam aconseguir rebre la partida de baptisme, que en 

Josep ja conservava, però també vam rebre una carta5 on s’ampliava la informació sobre el 

naixement d’en Josep. 

 

 

 

                                                             

5 Annex 1, pàgina 7, carta de Benestar social. 
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2. Josep Elfa 

Josep Elfa i Lledó6 és orfe, té 84 anys, està casat7 i té dues filles8. Ell és el 

protagonista d’aquest treball, l’eix a partir del qual gira tot el treball, en altres paraules, el 

subjecte a investigar. 

A partir de la seva biografia –primer punt d’aquest apartat– podem conèixer la seva 

vida a fons. Tot i així aquesta vida està filtrada per ell mateix, és a dir, coneixem les seves 

experiències des del seu punt de vista, expressades amb els sentiments i les emocions que 

desemboquen en ell. És per aquest motiu que és necessari buscar altres informacions que 

corroborin tot allò que ell ens diu, per saber si les altres informacions corresponen a les 

explicades en aquesta història. 

La segona part d’aquest apartat correspon a un resum on s’exposa a grans trets el 

que Josep ha explicat anteriorment. A diferència de la biografia, el segon apartat està vist 

des de la tercera persona, des de la veu de la investigadora. 

 

2.1 Biografia 

Em dic Josep Elfa i Lledó9. Vaig néixer el 20 de març del 192510 i sóc orfe de 

naixement. Estic casat des de fa 56 anys i tinc dues filles. Actualment, estic jubilat i visc en 

una casa a Lliçà de Vall amb la meva dona i una de les meves filles. 

 

Segons la partida de baptisme, vaig néixer a Barcelona on hi vaig ser batejat a la 

Parròquia de Santa Maria del Remei de Les Corts.11 

En néixer, em van dur a la Protecció de menors de Barcelona, situada al carrer 

Wad-Ras, l’edifici que posteriorment va ser empleat com a presó de dones. 

Als 11 anys, quan encara estava en aquesta protecció de menors, va esclatar la 

Guerra Civil espanyola. Ens trobàvem al 1936. Degut als bombardejos que hi havia a la 

ciutat de Barcelona durant la guerra, em van oferir la possibilitat d'anar a Tagamanent12, a 

                                                             

6
 Annex 1, pàgina 4, Document Nacional d’Identitat i Llibre de família. 

7
 Annex 1, pàgina 5, Llibre de família, registre del matrimoni. 

8
 Annex 1, pàgina 5, Llibre de família, registre dels fills. 

9
 Annex 5, pàgina 40-41, Fotografies familiars 1-2-3-4-5-6-7-8-9. 

10 Annex 1, pàgina 7, Carta de Benestar Social. 
11

 Annex 1, pàgina 6, Certificat partida de baptisme. 

12
 En Josep creia que l’orfenat estava a Tagamanent. Tot i així, posteriorment, es va saber que corresponia a Aiguafreda. 
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una casa anomenada el “Montcau”. Allà vaig estar escolaritzat i a resguard de les bombes 

de la guerra. Abans que la guerra finalitzés, degut a la gran fam que passava, vaig decidir 

escapar-me d’aquella casa i tornar a la Protecció de menors de Barcelona, amb d’altres 

companys que es van unir a la meva decisió. La intenció era anar caminant fins a arribar a 

Barcelona, tot i així vam acabar agafant un tren de mercaderies a l’estació de Figaró. Al 

cap d’una llarga nit vam arribar a la Protecció de menors, on només hi vaig poder estar uns 

15 dies, ja que la guerra va arribar al seu fi i no ens calia estar-hi més temps. A partir 

d’aquell moment, amb la fi de la guerra al 1939, va finalitzar la meva llarga infància als 

orfenats. 

Al cap de dos o tres mesos em van traslladar. El lloc escollit per seguir amb la meva 

vida fora dels orfenats va ser un castell a Palau de Plegamans. No vaig ser l’únic que hi va 

anar, sinó que tots els meus companys també van ser traslladats a aquest castell. Aquest 

castell estava ocupat per unes monges que eren les que s’ocupaven de vetllar per la casa i 

per nosaltres. En principi no havíem de treballar, ja que era un col·legi; però com tenien un 

camp ens feien treballar de pagès i de pas vaig aprendre l’ofici per a guanyar-me un futur 

sou. L’estada en aquesta masia amb prou feines va durar un any, fins aproximadament 

finals del 1939 principis dels 40, quan jo tenia 14 anys. 

Després d’aquesta masia i per voluntat pròpia vaig fer de mosso, ja que em veia 

massa gran per estar amb les monges de Palau de Plegamans. Creia que tenia la suficient 

capacitat com per començar a treballar de valent i poder-me mantenir per mi mateix. Vaig 

instal·lar-me en una casa de pagès del mateix poble, anomenada “Can Falguera”. El fill 

gran d’aquella casa estava fent el servei militar, per tant, necessitaven els serveis d’un 

mosso per poder mantenir les terres i els animals de la masia. Un cop instal·lat em van 

assegurar que rebria un sou de 100 pessetes al mes i “la vida”, cosa que significava que 

els àpats i la meva estada en aquella masia estava coberta per aquest sou. El tracte no va 

ser complert. L'amo va decidir retallar-me 25 pessetes del sou al primer mes de feina. No 

vaig tenir cap més remei que acceptar, degut a què era la meva primera feina i que tampoc 

pensava que pogués trobar cap d’altra on m’oferissin més diners. 

La vida en aquella casa de pagès no era massa agradable. Fins i tot els àpats eren 

fiscalitzats fins a l'extrem, que el meu amo mirava fins a l'últim gram del que menjava. 

Treballava de dilluns a diumenge sense cap dia de descans. La meva jornada laboral 

començava ben d’hora, a dos quarts de cinc del matí, fins al vespre, sobre les 10 de la nit. 

A més a més, sempre em recriminaven el fet que fos orfe, assegurant-me que la meva 
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mare era una prostituta i d’aquesta manera m’anomenaven “fill de puta”. Així doncs, es pot 

dir que durant aquella època, la meva vida estava totalment arrelada a aquella casa: des 

de la meva feina de pagès fins a la meva vida més privada. 

Dos anys més tard, al 1941, l'hereu de “Can Falguera” va tornar de la "mili", fet que 

tard o d’hora donaria fi a la meva estada en aquella casa. Un negociant del poble del 

costat, en saber que l’hereu de la casa acabava d’arribar i que prescindirien dels meus 

serveis, va decidir acostar-se a la masia abans que jo marxés. A les poques setmanes de 

la tornada de l'hereu, el negociant es va presentar a “Can Falguera” per fer un canvi de 

bestiar, i va aprofitar per trobar-se amb mi i oferir-me el meu segon lloc de treball, a la 

mateixa casa del negociant. La veritat és que no ho tenia massa clar, però al parlar del 

tema econòmic tots els dubtes van fugir del meu cap. El negociant, que bé recordo que es 

deia Jordi, m’oferia més del doble del que guanyava, unes 150 pessetes al mes. Tot i així 

vaig decidir ser previngut, pensar-m’ho bé i parlar-ne amb la família de “Can Falguera”.  

Ho vaig voler comentar amb l’amo de “Can Falguera”. Ell, en saber la nova notícia, 

es va quedar bastant sorprès. Vaig decidir negociar el sou per si de cas volia que seguis 

treballant en aquella casa. Tot i així, al saber el nou sou que m’oferien, em va dir que ja 

podia recollir les meves coses per marxar d’aquella casa, ja que ell no podia igualar la 

oferta. Aquell mateix diumenge vaig anar a comunicar a en Jordi, el negociant, que al dia 

següent ja podria començar amb la feina a casa seva. 

El meu nou destí era Palaudàries, una barriada pertanyent a Lliçà d'Amunt, 

exactament a una altra casa de pagès anomenada “Can Palaudàries”. Allà vaig estar fent 

la mateixa feina que en la casa anterior. Tot i així, l’ambient en el qual em vaig trobar era 

totalment diferent. Jo no era l’únic treballador, compartia casa amb altres 10 companys      

–fills de l’amo–, 5 dels quals treballaven amb mi. 

La meva jornada laboral també va ser un dels canvis importants: els diumenges no 

era dia de treball sinó que sempre s’anava a ballar. Al matí únicament tocava anar a munyir 

les vaques mentre els fills de l’amo s’arreglaven; quan jo acabava, el que havia sobrat de 

roba, era el que m’havia de posar. Tot i així ja gaudia prou anant a ballar un diumenge, fet 

que era una gran novetat. 

Una altra novetat no tan positiva va ser el sou. En principi, seria una remuneració 

econòmica bastant generosa comparada amb l'anterior, però no tot era tan fantàstic com 

pensava, tenia una part oculta: l’amo m’administrava el sou. Així que no disposava de cap 
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tipus de mitjà econòmic, ni per comprar-me roba ni per comprar menjar. Depenia 

constantment del meu amo, que era el que –com ell deia– em “guardava” el sou. Tal i com 

succeïa en la masia anterior, els àpats tampoc no eren gens fàcils: tots els aliments que 

extrèiem del camp els veníem i d’aquesta manera els treballadors ens quedàvem sense res 

per alimentar-nos. Passàvem molta fam, fins a tal punt que ens podíem passar una 

setmana a base de cols i llet. En no disposar de cap mitjà econòmic, no podia posar 

solució a aquesta situació. 

Per sort, un dels fills grans de “Can Palaudàries” va tornar de la "mili", portant l’ordre 

a la casa i posant fi a la fam. Ell distribuïa la collita en dos parts –una part per vendre i 

l’altre per la casa–, d’aquesta manera podíem alimentar-nos correctament i, fins i tot, fer pa 

amb el blat que aconseguíem.  

Tot va canviar el primer dia de desembre del 1945, quan vaig ser declarat útil per fer 

el servei militar. Després de 5 anys, vaig haver de marxar temporalment d’aquella casa, 

quan jo tenia 21 anys, per tal de realitzar el servei militar. 

Després d’aquest desembre del 45 vaig rebre una carta provinent de l’ajuntament de 

Lliçà de Munt que em notificava que m’havia de presentar a Manresa per tal de dir-me quin 

seria el meu destí per fer el servei militar. 

El 14 d’abril de l’any següent em vaig incorporar al Batalló de Muntanya “Alba de 

Tormes” núm. 6 de Puigcerdà.  

Arribats a Puigcerdà ens van començar a distribuir en “companyies”, els diferents 

grups de gent que tenien unes determinades funcions dins del servei militar. Com que tenia 

experiència de pagès i treballava amb bestiar, vaig demanar si era possible que em 

posessin en la companyia que s’encarregava del bestiar. El sergent no n’estava massa 

segur ja que la companyia del bestiar estava destinada als analfabets. Tot i així, després 

de molt insistir, el sergent va cedir. Érem uns 7 o 8 nois13 que ens encarregàvem del 

bestiar. Dins d’aquest grup jo era l’únic que sabia llegir i escriure; així que en les estones 

lliures els donava petites classes als meus companys per tal que poguessin enviar cartes a 

les seves famílies. 

A Puigcerdà vaig estar molt poc temps, però ens va servir per a repartir-nos bé les 

tasques, conèixer als companys i aconseguir tenir-ho tot sota control. Quan tan sols 

                                                             

13 Annex 5, pàgina 41, Fotografies familiars 10. 
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portàvem un mes en aquest poble, van traslladar el bestiar a la Molina; així que jo també 

vaig haver d’anar-hi. Un cop arribats a la Molina14, la rutina va seguir sent la mateixa que 

s’havia seguit durant la estada a Puigcerdà, tot i que podíem fer feines extres per tal de 

guanyar-nos un sobre sou. A poc a poc, conforme passaven els mesos, totes les altres 

companyies es van anar incorporant a la Molina. 

Passat un any de la meva arribada a la Molina, van decidir traslladar-nos a Tírvia15. 

No va ser un simple trasllat de un poble a un altre, sinó que va durar uns nou dies. A les 

nits d’aquests llargs dies caminàvem sense fer cap parada per tal d’arribar al nostre destí. 

Durant el dia podíem fer el que volguéssim, però jo vaig decidir anar fent feines extres per 

les cases de pagès de la vora.  

Un cop arribat a Tírvia la rutina era exactament la mateixa i un cop més vaig seguint 

fent feines extres; aquestes feines anaven des de rentar el blat fins a munyir vaques. 

Cobrava 15 pessetes/dia. D’aquesta manera aconseguia tenir una bosseta per les meves 

pròpies despeses, ja que ningú m’enviava diners. L’estada a Tírvia va concloure al 

novembre del 1947, direcció a un nou destí. 

El mes següent vaig tornar a ser traslladat, en aquest cas a Pont de Suert. Seguíem 

amb les tasques de bestiar i rebíem subministrament en abundància. D’aquest menjar que 

sobrava, aprofitava per vendre’l de mica en mica i així guanyar una mica més de diners. 

Després de les grans abundàncies va venir la pitjor època. No hi havia menjar ni pel bestiar 

ni tan sols per nosaltres mateixos, durant dos mesos vam estar sense rebre cap tipus de 

menjar. Gràcies als diners guanyats anteriorment vaig aconseguir comprar alguna cosa per 

a tots i d’aquesta manera poder tirar endavant. 

Dos mesos més tard tot va tornar a la normalitat. Els camions arribaven plens de 

subministrament, però en un d’ells faltaven sacs. Casualment, un d’aquests sacs, estava 

sota l’escala de la casa on jo rentava la roba. Així que vaig ser acusat de robar 

subministrament, tot i que aquest cop s’equivocaven. La culpa no era pas meva. Vaig ser 

enviat a la presó, que entre nosaltres era anomenat “calabós”. Dins la presó les tasques a 

realitzar eren molt més dures. Havia de descarregar camions i rentar les grans olles de la 

cuina. Per sort, un dia em van veure descarregant –un dels molts camions que em tocaven 

al dia–, i van decidir canviar-me la tasca i així poder aprofitar la meva habilitat per tal de fer 

                                                             

14
 Annex 5, pàgina 41, Fotografies familiars 11-12. 

15
 Annex 5, pàgina 42, Fotografies familiars 13. 
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d’assistent personal del cap. A partir d’aquell moment va arribar el que jo en dic la “primera 

llibertat” durant el servei militar. 

Havia transcorregut pràcticament tot l’hivern. Així doncs, al febrer de l’any següent   

–l’any 1948– vaig tornar a ser traslladat al meu últim destí del servei militar, on em vaig 

llicenciar, a La Molina. Vaig abandonar la tasca d’assistent del cap degut a què ell s’havia 

quedat a Pont de Suert; a més a més, els muls s’havien de cuidar. 

El 26 de setembre del 1948, amb 23 anys, em vaig llicenciar i d’aquesta manera vaig 

posar fi al Servei militar. 

Després d’aquests quasi dos anys i mig vaig tornar a “Can Palaudàries”, ja que 

havíem decidit amb l’amo que en acabar el servei militar tornaria a treballar en aquella 

casa. Durant els següents tres mesos vaig estar fent la feina que feia abans de marxar cap 

al servei militar.  Com que em guardaven la feina, el sou també seguia sent el mateix; per 

tant, vaig decidir parlar amb l’amo per demanar-li un augment del salari. Les meves 

necessitats eren unes altres i tenia altres ofertes de feina en les quals fent la mateixa feina 

guanyava bastant més diners; a més a més, tenia 23 anys i seguia guanyant el mateix que 

cinc anys endarrere. Veia totalment lògic que m’incrementés mínimament el sou. Tot i 

explicar-li els meus motius i parlar-ne detingudament, ell va decidir deixar-me el mateix 

salari després de donar-me vàries excuses per tal de no apujar-me el sou, ni tan sols 

assegurar-me que en un futur el meu sou s’incrementaria. Aquest va ser un dels principals 

motius pels quals vaig decidir marxar d’allà un cop vaig trobar una altra feina. Sovint 

passava l’amo d’una casa de Parets del Vallès per davant de “Can Palaudàries”, per recollir 

llenya. Aquest masover tenia canalla petita i necessitava mossos per treballar les terres i 

més d’un cop –fins i tot abans del servei militar– m’havia ofert feines que havia rebutjat. 

Aquesta vegada, en preguntar-li per feina, em va respondre ràpidament que sí, ja que 

n’havia sentit a parlar de mi. Em va oferir 250 pessetes el mes, el que suposava 50 

pessetes més del que guanyava a “Can Palaudàries”. Al febrer del 1949 em vaig traslladar 

a “Can Dolç”, la masia de Parets del Vallès. 

A “Can Dolç” les coses no eren pas tan diferents. Les feines seguien sent les 

mateixes, tot i que de vegades tenia la sort d’estar ajudat per l’hereu de la casa, en Pepet, 

que feia feines intermitents quan li demanàvem. En passar dos anys, en Pepet ja era més 

gran i no li calia cap ajuda. Així doncs van prescindir dels meus serveis i vaig haver de 

marxar a una altra casa. 
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Durant aquests dos anys de la meva estada a “Can Dolç” el que més destaco no és 

pas la meva vida laboral, sinó un altre fet molt més important que va marcar un abans i un 

després en la meva vida. 

Era una calorosa tarda d’estiu i s’organitzava un ball prop de la masia, en una casa 

anomenada “Can Pintor”. Una família barcelonina, els López, eren els encarregats de 

posar els discos i gent d’arreu de Parets s’hi arribava per tal de passar una bona tarda en 

un ball d’estiu de poble. Com que solia anar als balls que s’organitzaven, tal i com feia 

durant la meva estada a “Can Palaudàries”, no vaig pensar-m’ho dos cops a l’hora d’anar a 

ballar. Els amos de la casa on s’organitzava el ball tenien una filla, anomenada per la gent 

del poble la Joanita de Can Pintor16, la qual vaig tenir el gran plaer de conèixer la primera 

tarda de ball. Sota el pati d’aquella casa va ser on vaig tenir el primer contacte amb la que 

seria la meva dona i mare de les meves dues filles. 

En acomiadar-me de “Can Dolç” havia de començar a buscar feina per tal de poder 

guanyar-me la vida. Casualment em vaig trobar amb en Jordi, aquell antic negociant que 

em va aconseguir la feina de “Can Palaudàries”. Li vaig comentar que tornava a buscar 

feina i que si sabia d’alguna casa on necessitessin algun mosso. Efectivament em va trobar 

feina de nou, aquest cop a una altra casa anomenada “Ca l’aiguader”, a Palau de 

Plegamans. 

En aquesta nova casa vaig cobrar molt més que abans, unes 500 pessetes al mes 

amb els àpats i l’estada inclosos. Recordo perfectament que vaig estar en boca de tothom, 

ja que pels temps que corrien i per la feina de mosso era un sou bastant generós. Es 

podria dir que era el mosso més ben pagat de la zona. Tot i així l’estada en aquella casa va 

concloure quan l’hereu de la casa va acabar el servei militar, quasi als dos anys de la meva 

arribada. Van prescindir dels meus serveis i de nou vaig haver de tornar a buscar feina. 

En el transcurs d’aquest temps la meva relació amb Joanita, la filla de “Can Pintor”, 

anava avançant i conforme passava el temps millorava. Quedàvem cada setmana, anàvem 

al cine, a balls, a festes majors, sortíem amb la seva família17, etc. Mica en mica ens vam 

anar enamorant, fins que al cap del temps vam decidir fer un pas més endavant i casar-

nos. Així doncs havia de treballar de valent per tal de guanyar diners suficients per poder 

anar a viure amb la meva dona i, a més a més, per tal de poder estar més a prop d’ella. 

                                                             

16 Annex 5, pàgina 42, Fotografies familiars 14-15. 
17 Annex 5, pàgina 42-43, Fotografies familiars 16-17. 
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El 6 de maig de 1953, durant la meva estada a “Ca l’aiguader”, neix la meva primera 

filla, Mercè Elfa i Bertran18, quan jo tenia 28 anys. Recordo que estava fent la migdiada 

després d’haver estat tot el matí treballant, quan el telèfon va sonar. La masovera de la 

casa em va avisar que ja era pare d’una nena que havia nascut a tres quarts de dues del 

migdia. El part va ser ràpid i sense complicacions, mentre tot el veïnat mirava i xafardejava. 

Durant els següents mesos vam haver de viure a “Can Pintor”, ja que no disposaven de 

prou recursos econòmics com per independitzar-nos i viure pel nostre compte. 

Un cop el fill de “Ca l’aiguader” va tornar de fer el servei militar, vaig haver de buscar 

una nova feina per tal de mantenir a la meva família i poder aspirar a tenir un lloc on viure 

junts. 

 Vaig trobar feina a una casa anomenada “Set Portes”, també situada a Parets del 

Vallès, masovers de l’actual restaurant de Barcelona. La meva feina en aquella casa 

seguia sent la de mosso: treballar terres, cuidar del bestiar, etc. Tot i que estava bé en 

aquesta masia, després de quasi un any va sorgir una bona oportunitat per poder anar a 

viure junts, amb la meva dona i la meva filla.  

 A “Can Dolç”, la casa de Parets del Vallès on havia treballat anteriorment, 

necessitaven un mosso. L’hereu de la casa, en Pepet, va morir l’estiu del 56 a causa dels 

atacs epilèptics que sofria, fins i tot quan jo ja estava treballant-hi anteriorment. Aleshores 

l’amo de “Can Dolç” va buscar-me per tal d’oferir-me un lloc de feina amb el mateix que 

guanyava el primer cop que hi vaig treballar, però amb l’avantatge que m’oferia fer-me un 

pis al graner de la mateixa casa on treballaria. Vaig parlar amb els masovers de “Set 

Portes” i els hi vaig anunciar la meva voluntat de marxar cap a “Can Dolç”. Els amos no em 

van posar cap impediment, fins i tot em van oferir més diners per tal que em quedés, però 

òbviament preferia una residència –tot i que fos en un graner– per tal de poder viure amb la 

meva família. A més a més, en pocs mesos la família augmentaria, ja que la meva dona 

tornava a estar embarassada19. L’estiu de l’any 1956 vaig abandonar “Set Portes” per anar 

a “Can Dolç”. 

A “Can Dolç” la feina va variar una mica. Aquest cop no tan sols m’ocuparia del 

bestiar sinó que també treballaria amb un tractor, per això vaig haver de treure’m el carnet. 

Quan portava uns anys treballant en la casa, la filla de l’amo es va casar. El seu marit va 

                                                             

18 Annex 5, pàgina 43-44, Fotografies familiars 18-19-20-21-22-23. 

19 Annex 5, pàgina 44-45, Fotografies familiars 24-25-26. 
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decidir ampliar el negoci i va adquirir les aigües de Lliçà de Vall, amb tota la feina que 

comportava. Així doncs, els treballadors de “Can Dolç” es van haver d’encarregar de la 

feina que suposaven les aigües. Per fer-nos-en càrrec necessitàvem el carnet de camió20. 

Jo vaig acceptar-hi de bon grat. En treure’m el carnet de camió, moltes vegades havia 

d’agafar el camió i moure’m pel poble de Parets i Lliçà, una gran novetat per a mi, ja que 

podia sortir de la casa i fer un altre tipus de feina totalment diferent. Un dels inconvenients 

d’aquesta feina és que havia de treballar tots els dies de la setmana. No em permetien tenir 

ni un sol dia de descans. D’aquesta manera es pot dir que vaig tornar a temps endarrere, 

quan en feines anteriors ja havia de treballar tots els dies de la setmana. 

Tot i així, treballava amb moltes ganes, ja que només tenia en ment la meva futura 

llar per tal de poder viure-hi amb la meva família. La meva futura llar, situada al graner de 

la masia, anava prosperant en mica en mica. En un principi només comptava amb les 

quatre parets bàsiques, així que calia arreglar-ho i adaptar-lo per poder viure-hi en unes 

bones condicions. Els dies de festa aprofitava per treballar-hi juntament amb un paleta, per 

tal d’acabar-ho com abans millor. 

A principis de 1957 el pis ja estava totalment acabat i preparat per entrar-hi a viure. 

Només ens calia dur els mobles de “Can Pintor” per tal d’instal·lar-nos-hi. Tot i estar 

acabat, el pis va estar desocupat dos mesos, a causa de la rotunda negació de la meva 

dona per tal d’anar-hi. Ella creia que no encaixarien amb els amos de la casa, ja que 

conviuríem paret amb paret. Tot i així, passat aquests mesos, la nit del 3 de març la vaig 

poder convèncer per tal d’anar a instal·lar-nos-hi definitivament. Aquella mateixa nit, a part 

del trasllat, tot va ser bastant més mogut, ja que vam haver d’avisar la llevadora, degut als 

forts dolors de la meva dona. El quatre de març de 1957, després d’un llarg part, va néixer 

la meva segona filla Josefina Elfa i Bertran, quan jo tenia 32 anys, 4 anys després del 

naixement de la meva primera filla21. 

Un cop instal·lats al pis de “Can Dolç” i amb la família formada, vam anar estalviant 

dia rere dia durant els següents 18 anys. Jo vaig seguir treballant a “Can Dolç”22 amb la 

mateixa feina i la meva dona treballant als laboratoris de la fàbrica “La Linera” a Parets del 

                                                             

20
 Annex 5, pàgina 45, Fotografies familiars 27. 

21
 Un cop nascuda la segona filla, seguien fent sortides familiars: Annex 5, pàgina 45, Fotografies familiars 28-29-30-31. 

22 Annex 5, pàgina 46-47, Fotografies familiars 32-33. 
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Vallès. Al cap de 8 anys, els sous d’aquestes dues feines van fer possible que estalviéssim 

prous diners com per comprar un terreny a Lliçà de Vall i poder construir una bona casa. 

Un cop comprat el terreny no tot va anar tan ràpid com ens hagués agradat. El 

terreny estava comprat, però l’havíem d’anar pagant mes a mes. Aleshores havíem 

d’estalviar prou diners com per començar a construir
23

. Entre una cosa i l’altre vam estar 10 

anys abans la casa no va estar acabada. 

Recordo que en acomplir els 50 anys –a l’any 1975– vam poder estrenar la nostra 

casa a Lliçà de Vall24. Era i és una casa amb els estalvis de tota una vida, però també amb 

tota la il·lusió, l’esforç i la felicitat.  

La instal·lació a la casa, tal i com va succeir en el pis de “Can Dolç”, va ser un pèl 

complicada. Estava situada en un lloc de Lliçà que aleshores no era gens poblat, només hi 

havia una simple casa de pagès al davant del nostre terreny. En aquesta casa de pagès hi 

havia porcs, que creaven un ambient no molt agradable, cosa que tampoc va facilitar les 

coses. 

La meva dona no volia pas venir a viure en un poble com Lliçà. Creia que no s’hi 

adaptaria. A més a més, li havia agafat un gran afecte als amos de “Can Dolç” i Parets li 

agradava molt. A la seva decisió s’hi va unir la meva filla petita, la Josefina. Així doncs, la 

Mercè –la meva filla gran– i jo, més d’una nit hi havíem anat a dormir. Finalment, després 

de molt intentar-ho, l’estiu del 1975 vam anar a viure els cinc a Lliçà: la meva dona, les 

meves dues filles i la meva sogra. 

Aquell mateix any, al novembre, es van presentar dues bones notícies. Era dia 20, al 

capvespre. El telèfon va sonar, em vaig aixecar d’una revolada. El nostre primer cotxe, un 

Renault r5, havia arribat. La segona notícia va arribar al cap d’uns minuts, a través de la 

pantalla de la televisió: Arias Navarro anunciava la mort del dictador Franco. La seva 

dictadura va ser una etapa força dura. El meu pensament, al igual que el de molts 

espanyols –per no dir la majoria–, no s’atribuïa ni molt menys al de Franco. Tot i així vaig 

poder anar fent la meva vida pas a pas, però cal dir que Franco influenciava en tots els 

aspectes de la vida dels espanyols fins a tal punt de no tenir la més mínima llibertat. 

Aquells que eren del seu cantó vivien la seva vida i estaven tan còmodes; però els altres, 

els contraris, els rojos, estàvem totalment oprimits sense poder viure amb total llibertat el 

                                                             

23 Annex 5, pàgina 47, Fotografies familiars 34. 
24 Annex 5, pàgina 47, Fotografies familiars 35. 
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nostre dia a dia. Els rojos érem simples ninots del seu circ que feien amb nosaltres el que 

volien. Les conseqüències de Franco van arribar fins a l’extrem –segons la meva opinió–, 

els que no seguien els seus ideals acabaven de males maneres, fins a tal punt que el meu 

sogre va estar tancat set anys a la presó injustament pel simple fet de ser roig. 

Així doncs es pot dir que per a nosaltres, que a casa érem rojos, contraris als 

feixistes, la mort de Franco va significar una gran alliberació d’una mala persona, una 

alliberació del patiment. Amb la mort de Franco, l’arribada de la democràcia va significar un 

gran canvi de vida.  

Després de la democràcia els anys anaven passant, convivint amb les meves filles i 

la meva dona a la casa de Lliçà. Als 65 anys ja era edat de jubilar-me. Tot i així em van 

oferir la possibilitat de quedar-me com a encarregat dels altres treballadors a “Can Dolç”. 

M’ho vaig pensar, però vaig decidir acabar amb la meva vida laboral, ja que a “Can Dolç” hi 

havia molt jovent que no els agradava ser manats i jo preferia anar a la meva. Al març del 

1990 vaig deixar la casa de “Can Dolç”, em vaig jubilar, després d’estar durant molts anys 

treballant durament. Per celebrar aquesta jubilació i el fi de tants anys treballant, vaig voler 

fer un viatge familiar a París.  

 

Avui dia segueixo vivint a la casa de Lliçà on hi vam dipositar totes les il·lusions. Sóc 

el més feliç d’estar en aquesta casa. Estic molt satisfet d’arribar on he arribat, tenint en 

compte els meus orígens. Sempre pensava que si algun dia m’arribava a casar, a la meva 

família no els faltaria mai de res. Un cop rere un altre dic: “que el que a mi m’ha faltat, als 

meus no els hi falti pas”.  

Actualment he complert les meves expectatives en la vida i estic molt orgullós 

d’arribar on he arribat, amb tot el meu sacrifici i valentia i, com no, l’ajuda incondicional de 

la meva família. 

 

2.2 Quins són els trets més rellevants de la vida d’en Josep Elfa? 

En aquest treball de recerca, la història d’en Josep Elfa és una de les parts 

fonamentals per tal que el treball es pugui desenvolupar. Amb aquest relat podem conèixer 

el recorregut de la vida d’en Josep a fons, des de el seu naixement fins als nostres dies i 

ho hem pogut fer a través de les seves pròpies paraules i la seva manera de dir-les. 
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Degut a la importància que adquireix la seva biografia, he considerat necessari 

incloure un apartat en el qual es recullin els trets més importants de la vida d’en Josep. Cal 

dir que en Josep conserva bé, en la memòria, tots els fets que han succeït al llarg de la 

seva vida; per tant, tot i la seva avançada edat, tots els fets que explica són prou detallats i 

precisos i ens permet analitzar-los detalladament i amb profunditat.  

Per distingir quins són els fets més importants m’he basat en dues informacions: 

La primera d’elles es centra en el mateix Josep Elfa, que és l’objecte a investigar. 

En el moment d’explicar i descriure la seva vida, hi ha una sèrie de fets que explica amb 

més detalls i en els quals hi posa més èmfasi. Directament o indirectament, es pot dir que, 

en la seva narració, els hi donava més rellevància, perquè d’una manera o altra l’han 

marcat més, han tingut un major pes en la seva vida. Aquí la meva feina ha consistit en 

parar molta atenció a aquells fets, que en Josep repetia o que em semblava que li 

provocaven més emoció que altres.  

En segon lloc trobem els fets. El que en podríem dir els fets per si mateixos, al 

marge que aquests fets hagin estat viscuts per en Josep Elfa o per centenars d’altres 

persones que no coneixen, ni coneixien en Josep; és a dir aquells fets que formen part, no 

ja de la història personal d’en Josep Elfa, sinó de la història col·lectiva. Es tracta de fets 

que han tingut una gran transcendència en la història, per tant, afecten Josep Elfa i es 

converteixen en trets rellevants en la seva vida. 

Són fets d’aquesta història de vida d’en Josep Elfa, per exemple, la seva infància 

passada en llars d’acollida, orfenats, sense família. D’aquesta manera es pot dir que el fet 

que adquireix més importància al llarg de tota la seva vida, és justament la seva infància, 

perquè el marca per sempre, fins al punt que només quan ja té molta confiança amb algú 

(ho diu la seva dona) en parla. En segon lloc, la seva vida laboral també va marcar molt la 

seva vida, tot això es deu als grans canvis de treballs que va sofrir i al servei militar que va 

haver de realitzar durant la seva vida laboral. 

La seva infància, clarament, va estar marcada pel fet de ser orfe; tret que destaca 

des del principi de la seva biografia. El fet de ser orfe el duu a estar en diferents orfenats al 

llarg de la seva infància (va estar en més de tres diferents). 

Aquests orfenats marquen la vida d’en Josep, des de l’inici fins al final. Recorda 

clarament tots els racons dels orfenats, cada lloc on va estar, cada situació que va viure... 

Tot això, entre d’altres coses, demostra la gran importància d’aquest període de temps. Cal 

dir que en la biografia no es tracta més profundament els orfenats degut a que hi ha una 
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determinada part del treball dedicada exclusivament a la narració dels diferents orfenats on 

hi va estar. 

Però fixem-nos que, a més a més, a part de la difícil situació que vivia dins dels 

orfenats, va haver de passar, com moltes altres persones que van viure aquells anys, un 

altre moment clau que va marcar encara més la infància: la Guerra Civil espanyola. Ni la 

seva estada en els orfenats, ni la mili, ni la carestia de la que parla en Josep haurien estat 

igual sense aquesta guerra.  

La Guerra Civil espanyola va fer més dura i intensa l’estada en els diferents 

orfenats. Es pot dir que té una doble importància: d’una banda la transcendència que va 

tenir en la història d’Espanya i d’altra banda tot el que va comportar en la vida d’en Josep. 

Aquesta guerra va ser la causa dels nombrosos trasllats per tal d’estar a resguard de les 

bombes. A més a més, va influir en el seu caràcter degut a les decisions que va haver de 

prendre en l’edat tant limitada que tenia; com els canvis d’orfenat, les escapades enmig 

d’un entorn de perill com pot ser una guerra, etc. Tres anys més tard, al 1939, amb la fi 

d’aquesta guerra va arribar la fi d’una etapa, la seva infància. 

A partir d’aquest moment hi ha altres fets totalment diferents que destaquen en una 

altra etapa de la seva vida. El principal canvi de vida es veu reflectit en el moment en què 

abandona els orfenats per entrar en un món on s’ha de valer per si sol, el món laboral. 

Només entrar en contacte amb aquest nou món ja va tenir un xoc que va adquirir 

una forta importància degut a l’experiència que va viure. En la primera masia que va entrar 

a treballar el tractaven de males maneres i dirigint-se a ell com si fos un desgraciat. 

Recorda perfectament el sou que li pagaven, com el tractaven, la fam que va passar, els 

masovers de la masia, etc. Aquest primer treball va fer que no entrés amb bon peu en la 

seva vida laboral, fet que va marcar tots els treballs posteriors que va tenir. 

Dins d’aquest context es produeix un fort tall. Però com havia passat amb la guerra, 

aquesta situació no la patia, o no la va viure només en Josep, sinó que era un fet comú a 

tots els joves d’aquella època: l’obligació de fer el servei militar. De manera que aquest tall 

és el segon fet després dels orfenats que adquireix més importància. En aquest servei 

militar, tal i com passa durant la seva vida, també hi ha molts canvis de residència; però en 

aquest cas són canvis de residència vinculats al servei que ha de fer a la pàtria. En la 

història que en Josep ens explica, podem veure com ell sempre cerca la manera de fer 

tasques que li són conegudes i que sap que pot desenvolupar sense problemes. Podríem 

dir que aquesta és una manera molt intel·ligent d’adaptar-se a les circumstàncies que li 

toca viure. És que ell decideix seguir amb la feina anterior i seguir treballant amb el bestiar, 
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la feina que perdura al llarg de la seva vida. Per tal de poder guanyar com més diners 

millor, segueix fent feines extres per poder mantenir-se i privar-se d’alguns luxes, mentre 

els seus companys dormien o aprofitaven el seu temps lliure d’altres maneres. Segurament 

això ens posa de manifest l’esperit d’en Josep Elfa de superar sempre les circumstàncies, 

per adverses que aquestes siguin. 

Després de llicenciar-se i posar fi al servei militar, les altres cases on va estar 

treballant es pot dir que són irrellevants dins del context de la vida laboral. Tot i així hi ha 

una masia que fa que la seva vida doni un important tomb. “Can Dolç”, la masia de Parets 

del Vallès, és la més important de totes les altres. Josep deixa clar que a part de donar-li 

una bona feina, té l’oportunitat de conèixer la seva dona i de formar una família. 

Posteriorment, un dels grans canvis que experimenta dins del context de la seva vida 

laboral, és el fet de aconseguir el seu primer sostre on poder viure amb la seva família. 

Aquest sostre va estar caracteritzat pel fet que se’l va guanyar ell amb la seva pròpia suor i 

pels anys treballant de pagès. 

A partir d’aquest moment Josep deixa de banda la seva vida professional per entrar 

en un món més íntim. La relació amb la Joana, la que havia de ser la seva dona, va anar 

avançant. Es casen; però el fet que culmina la seva relació és el naixement de la seva 

primera filla seguit amb el de la segona al cap de quatre anys. 

A “Can Dolç” va passar la resta de la seva vida laboral fins al moment de jubilar-se. 

Així doncs la seva vida laboral, podem dir que va estar marcada pels grans canvis de lloc; 

però per al final va extreure’n els fruits de tants anys treballant durament i va aconseguir un 

lloc on viure amb la seva família. 

L’època de la dictadura caldria destacar-la per la importància que té en la història 

d’Espanya. Tot i així, per a Josep no va tenir una importància extraordinària degut a què la 

seva vida anterior ja havia estat prou dura. 

Tot i tenir un sostre, la gran il·lusió de la seva vida es va complir quan va poder 

comprar un terreny a Lliçà de Vall. Es pot dir que és el tercer fet més rellevant al llarg de la 

seva vida. Una casa que va trigar deu anys a ser construïda més vuit anys d’estalvi. Als 

cinquanta anys, van poder fer un gran canvi de vida: entrar a viure en una bona casa 

totalment de la seva propietat, juntament amb la seva família. 

Després d’aquesta dictadura, la mort del general Franco si que adquireix més 

importància dins la vida d’en Josep que no pas la pròpia etapa de la dictadura. La seva 

mort va suposar la fi d’una vida no molt còmode i l’inici de tot d’incerteses. Juntament amb 
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aquesta alegria de la mort, una altra alegria s’hi va sumar: el primer cotxe en la vida de 

Josep havia arribat. 

Amb l’arribada de la democràcia, d’una bona vida, una bona casa, un bon cotxe i 

una bona jubilació va arribar un viatge que també va marcar la vida d’en Josep. Un viatge a 

París amb la seva família que va acabar amb una vida amb tot d’obstacles però, a la 

mateixa vegada, amb ganes de lluitar per seguir endavant. 

 

Per tant, es pot dir que els fets que més han destacat la seva vida han estat tres. El 

primer de tots ells, la seva infància caracteritzada pels orfenats. Seguit, la seva complicada 

vida laboral juntament amb la seva relació amb la Joana i les seves dues filles. Tot això 

culmina amb la casa de Lliçà, que aconsegueix comprar-se amb els diners de tota una 

vida.  

Al llarg de la seva vida queden reflectits els seus esforços i les seves ganes de lluitar 

per superar qualsevol obstacle que se li posi pel camí i  per tal de seguir endavant.  

Aquesta intensa vida marcada pels trasllats d’un lloc a un altre, sense tenir cap 

sostre on poder instal·lar-se definitivament –excepte en l’actualitat–, ha fet que la 

maduresa li arribés molt abans del que ho hauria hagut de fer. La maduresa li va comportar 

una forta responsabilitat, valentia i sacrifici que ha arribat fins avui dia. 
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3. Contextualització dels records de Josep Elfa 

Contextualitzar, tal i com diu la paraula, servirà per situar tots els fets, vivències d’en 

Josep en un espai i temps determinat: des de la història de principis de segle XX fins als 

nostres dies, l’any 2009/10. Tot i així, en la vida d’en Josep, uns fets prenen més 

importància que d’altres i és precisament per aquesta raó que només es contextualitzaran 

els fets més rellevants. Per tant, en aquest apartat es tractarà la història del moment en 

base a la biografia d’en Josep, per la qual cosa, molts fets històrics que no tinguin cap 

referència amb la seva vida quedaran exclosos de la contextualització. 
 

Per començar, ens hem de situar en els primers trenta anys dels segle XX, una 

època de canvis i transformacions en la societat. El primer canvi notori en aquest període 

va ser demogràfic. La població va començar a modernitzar-se, amb una important reducció 

de la taxa de mortalitat –gràcies a la disminució de malalties contagioses– i una reducció 

molt més feble de la taxa de natalitat. Un altre dels aspectes és la economia, força 

endarrerida en el cas d’Espanya –paral·lela a la dels països de l’Europa del sud i de l’est–. 

Aquest endarreriment es veu reflectit en el moviment de migracions exteriors en el país, tot 

i així, també hi ha una sèrie de migracions interiors que denoten que al mateix temps hi ha 

un procés de transformació en l’economia. Les migracions internes es produeixen des de 

l’Espanya interior cap a la perifèria. A partir d’aquests moviments migratoris les ciutats 

creixen i s’organitzen en l’espai segons una distribució clàssica donant lloc a la 

consolidació de la Gran Barcelona. Al 1930 la població d’aquesta Barcelona s’ha doblat i 

passa anomenar-se com “La Manchester espanyola”, “La Rosa del Foc”, “La Ciutat dels 

Prodigis” o “La París del Sud”. El segon canvi notori és el cultural, caracteritzat per 

l’augment del grau d’instrucció –millora en l’alfabetització– i per les noves formes de 

diversió com el cinema i l’esport. Un altre dels grans canvis en aquest període són les 

transformacions agràries, amb la modernització de tècniques agràries i la introducció en el 

mercat de les cooperatives agràries. A part de transformacions en el sector de l’agricultura 

també el podem trobar en la indústria: el petroli revoluciona el transport, noves màquines 

que canvien la vida de les persones, les indústries prenen més importància, etc. 

Passades les tres primeres dècades del segle XX, ens trobem amb una crisi de la 

democràcia. Espanya porta a terme la Segona República, proclamada com a conseqüència 

del desenvolupament d’un moviment d’opinió contrari a Alfons XIII25. La II República té dos 

                                                             

25
 Alfons XIII d'Espanya (Madrid 1886 - Roma 1941), va ser rei d'Espanya (1902-1931) i cap de la casa reial espanyola 

(1931 - 1941). Fill pòstum d'Alfons XII d'Espanya i de l'arxiduquessa Maria Cristina d'Àustria. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://ca.wikipedia.org/wiki/1886
http://ca.wikipedia.org/wiki/Roma
http://ca.wikipedia.org/wiki/1941
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rei_d%27Espanya
http://ca.wikipedia.org/wiki/1902
http://ca.wikipedia.org/wiki/1931
http://ca.wikipedia.org/wiki/1931
http://ca.wikipedia.org/wiki/1941
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alfons_XII_d%27Espanya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Maria_Cristina_d%27%C3%80ustria
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moments clarament determinats. Els primers passos en el bienni reformista (1931-1933), 

moment clau del reformisme democràtic i progressista, el programa modernitzador 

d’Espanya que intenta donar solució als problemes que han estancat a Espanya. Un dels 

problemes afegits que té Espanya és la reforma agrària juntament amb la reforma militar. 

Aquesta última reforma pretén solucionar el problema de la llei de jurisdiccions –el poder 

militar està per sobre del civil–, per tant, s’acaba derogant; a més, redueix el nombre 

d’oficials i força la subordinació del poder militar al poder civil. La agrària s’ha d’aplicar per 

tal de la gran inestabilitat i conflictivitat que genera la desigualtat en la distribució de la 

propietat; per solucionar-ho es duu a terme la Llei de la reforma agrària. Tot i així aquestes 

no són les úniques reformes que porten problemes, ja que s’hi uneixen d’altres com 

l’educativa, la del nou ordenament administratiu i territorial, així com la separació entre 

l’església i l’estat al proclamar-se una república laica, etc. Un cop la democràcia triomfa 

donant el dret a l’autogovern de les nacionalitats històriques, Catalunya es proclama la 

República Catalana dins de la Federació Ibèrica, totalment aconseguida amb l’Estatut de 

Núria del 1932. La proclamació de la II República fa que hi hagi una desconfiança dels 

sectors més conservadors, a causa dels boicots –la inversió privada creix un 50%–. Tot 

aquest cúmul de problemes fa que les dretes es reorganitzin i guanyin les eleccions del 33, 

entrant així en el anomenat bienni conservador (1933-1936). Acabat aquest període, en les 

eleccions del 36 les esquerres no es queden de braços creuats i formen el Front Popular, 

aconseguint d’aquesta manera la victòria. En veure que hi ha una irreversibilitat del 

programa reformista, l’antiga elit dominant intervé en contra de la República. Aquesta 

intervenció es duu a terme al mateix 1936, degut a les divergències en qüestions religioses 

i a la concessió de l’autonomia a Catalunya.  

La nit del 17 al 18 de juliol es produeix un cop de força militar i es dispara el 

mecanisme que porta la societat a l’enfrontament més brutal, la guerra civil (1936-1939). 

En aquesta guerra s’enfronten dos bàndols: nacionals i republicans. Tot i que es pot definir 

en diverses etapes, podem diferenciar-ne tres de més clares. La primera va del juliol del 

1936 fins l’hivern del 1937, on el dia 18 de juliol es confirmen a Madrid les notícies de 

l’aixecament militar; Franco el duu a terme a Àfrica, Mola a Pamplona, Cabanellas a 

Saragossa i Queipo de LLano a Sevilla. És així com el 21 de juliol queden definits els límits 

dels dos territoris contraris. A Madrid els atacs s’efectuen sota la direcció de Franco, 

convertit en cap de govern l’u d’octubre de 1936, a partir dels primers dies de novembre. 

Tanmateix, aquestes ofensives fracassen i Madrid no torna a ser atacat. La fase més 

destructiva en aquest període pren cos en el bombardeig de Gernika –País Basc–, els 
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últims dies d’abril de 1937, destruint tres quartes parts de la població i causant milers de 

víctimes. Aquest període finalitza amb la caiguda del front cantàbric i d’Astúries a l’octubre 

del mateix any. El segon període s’inicia l’hivern del 1937 fins la caiguda de Catalunya el 

febrer de 1939. És un període marcat per la davallada de les forces republicanes i l’avenç 

imparable dels nacionals. Hi trobem la batalla de Terol, una de les més dures; important 

perquè un cop Terol és conquerit pels franquistes, Catalunya queda aïllada de la resta de 

territori republicà a l’abril del 1938. La última batalla de la Guerra Civil és la batalla de 

l’Ebre, que obra les portes a l’ocupació feixista de Catalunya. La tercera i última etapa 

s’estén del febrer de 1939 a l’abril de 1939, és a dir, de l’ocupació de Catalunya dins a la fi 

de la guerra. En poc més d’un mes Catalunya passa a ser controlada pels nacionals: el 26 

de gener els soldats franquistes passegen per l’avinguda Diagonal i el 12 de febrer tanquen 

la frontera amb França. Un cop cau Barcelona l’ànim psicològic dels republicans decau del 

tot, l'efecte del fracàs a l'Ebre és devastador, saben el cert que no poden guanyar la guerra 

i és així com molts prenen el camí de l’exili. Un camí d’autèntics calvaris per a centenars de 

milers d’espanyols, refugiats i perseguits. És l’etapa més dura per als republicans, que 

veuen com l’estructura política i militar de la República es desfà. Després de la caiguda de 

Catalunya, Franco pren Madrid –sense cap resistència– i el sud-est de la Península, els 

darrers dies del mes de març de 1939. L’u d’abril es firma el decret de fi de guerra, després 

de pràcticament tres anys d’aquesta Guerra Civil. 

 Un cop finalitzada la Guerra Civil i amb el decret de fi de guerra firmat el dia 1 d'abril 

del 1939, a Espanya s’imposa el règim feixista, conegut com a franquista a causa del nom 

del dictador: Francisco Franco Bahamonde. El règim feixista amb Franco al cap s’allarga 

fins el novembre del 1975, amb la seva mort. Aquest règim imposat per Franco, cap de 

l’estat, té una sèrie de peculiaritats. La primera d’elles es centra en l’organització del regim: 

de dalt a baix, totalment jeràrquic. Franco és el cap del govern, de l’exèrcit i de l’estat, tots 

estan subjugats: ell es troba en el vèrtex de la piràmide del poder polític. Ningú no es elegit 

pel seu càrrec, sinó que es nomenat i l'únic que té poder per fer-ho és Franco. A més a 

més, s’ha de tenir una fidelitat a aquesta monarquia, per tant, els que són del bàndol 

contrari –republicans– se’ls aparta de les àrees de decisió i molt són exiliats, empresonats 

o es veuen forçats al silenci, la presó o la mort.. Una altra de les característiques del règim 

és el fet de ser totalment centralista: elimina la democràcia i els estatuts d’autonomia però 

també retalla competències tradicionals d’ajuntaments i diputacions. Per acabar de tenir tot 

l’Estat sotmès, fa que la hisenda Pública i els pressupostos es controlin també des de dalt. 

El més important era controlar-ho tot, per aquesta raó es formen dos institucions com a 
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partit únic (Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacionalista 

Sindicalistas), i un sindicat també únic, (i la Central Nacional Sindicalista)  impulsant el que 

es coneix com nacionalcatolicisme, un catolicisme franquista i espanyolista o un 

espanyolisme franquista i catòlic. 

Aquest nou estat (España Nueva en deia ell) de Franco també pretén inculcar uns 

nous valors als seus ciutadans, separats entre vencedors i vençuts de la guerra, en 

especial volia reeducar la població vençuda per convertir-la en fidel a la seva causa i al 

règim. L’escola és una de les peces fonamentals per al franquisme. Primer de tot, 

s’eliminen les escoles republicanes i es funda un nou model d'escola afí al règim, es 

fonamenten els mètodes d’ensenyament en l'obediència, la disciplina i la memorització 

deixant de banda la lògica, l’experimentació i la llibertat de pensament. Només hi ha la 

llengua castellana, una visió de la història nacionalista i una creença religiosa obligatòria. 

Aquests ensenyaments continuen en l’educació secundària, on s’afegeix una assignatura 

per ensenyar a ser un bon espanyol segons la visió franquista. Un dels elements 

fonamentals era una educació diferencia per sexes. A les escoles, a les noies se'ls 

ensenyava a ser bones mestresses de casa, als nois els esperava un altre espai per a 

l’ensinistrament en les veritats franquistes: el servei militar. El servei militar era obligatori i 

també era un espai de control polític, on s’inculcaven als joves les idees pròpies del règim 

amb mètodes com humiliacions, maltractaments, abusos i la interiorització de l’obediència 

cega. L’oci i el lleure, com els altres aspectes, també estava controlat. Tanmateix, la 

moralitat pública serà una preocupació per l’Església i el règim: el sexe es considera pecat i 

l’exhibició del cos és el primer atemptat moral, també es fa censura als espectacles. Per 

acabar amb aquest control total sobre l’Estat, els mitjans de comunicació també són 

controlats. Mai s’informa de cap problema polític o de cap mena de protesta ni tampoc es 

pot fer discussió pública. 

 L’economia del règim de Franco està caracteritzada també pel control vertical, és 

una economia dirigida des del poder, com tot. Des de la fi de la guerra al 1939 fins a la 

mort de Franco al 1975, l’economia passa per dues fases molt ben diferenciades. 

 La primera d’elles, l’autarquia, s’estén des del 1939 fins al 1959. L’autarquia i el 

règim totalment repressiu fa que no hi hagi ni tan sols un nivell de vida digne per la 

població. L’autarquia és la opció política econòmica del franquisme, reduint les 

importacions al mínim –per tal de no veure’s sotmesa a ningú– i podent emprendre 

l’expansió exterior sense lligams ni dependències. Tot aquest període té un abans i un 

després, centrat en l’any 1953, quan Espanya fa un pacte amb EUA en el qual es 
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concedeix la creació de bases militars americanes a la península a canvi d’ajut militar i 

econòmic. Tot i així Espanya no era autosuficient, seguia tenint dependència d’altres 

països en matèria energètica. El fet de no ser autosuficient i de tenir una economia tancada 

feia que hi hagués escassetat de productes i preus creixents. D’aquesta manera el 

franquisme intenta redreçar la situació econòmica imposant preus màxims i una cartilla de 

racionament per tal que ningú pogués acumular productes escassos. Així doncs, 

l’autarquia es pot considerar una etapa de carestia, de preus exageradament alts, de 

manca de productes de primera necessitat... 

La segona fase de l’economia, el desarrolismo, s’estén des del 1959 fins al 1975. El 

desarrollismo és la primera fase d’un llarg procés que porta Espanya a competir 

econòmicament amb Europa Occidental. En l’àmbit polític, el règim entra en crisi quan 

semblava que estava en el seu màxima esplendor. Aquest creixement de l’economia no és 

degut a la planificació del govern, si no que es el resultat d’un conjunt de factors interns i 

externs que es conjuguen favorablement durant més d’una època. Hi ha un clar 

abandonament de l’autarquia i es liberalitza l’economia.  

Tot acaba amb la mort de Franco el 20 de novembre de 1975, en un llit d’hospital, 

després d’una llarga agonia. Abans de la seva mort hi van haver una sèrie d’actes              

–l’assassinat de Carrero Blanco (1973), la constant conflictivitat sindical, estudiantil i veïnal, 

etc.– que denotaven que la dictadura de Franco estava acabant. 
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3.1 Fris cronològic 
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4. El pas d’en Josep pels orfenats 

La infància d’en Josep Elfa queda totalment marcada per la seva estada en diferents 

orfenats. Per aquesta raó es fa aquest apartat: per conèixer a fons com va ser l’estada en 

els orfenats i, a més a més, conèixer el perquè dels canvis d’un a l’altre. 

Els orfenats on en Josep ha estat al llarg de la seva infància són el de Wad-Ras, el 

Bon Repòs –els dos a  Barcelona–, el de “Can Montcau” –a Tagamanent– i per últim el 

Castell de Palau de Plegamans, tots ells explicats a continuació. 

Cal dir que a l’apartat de Wad-Ras, el primer orfenat de tots i potser el més 

important, hi ha una informació addicional que no trobem en els altres. Es tracta d’una 

informació objectiva que van proporcionar-me des de l’arxiu municipal de Sant Martí, 

aquesta informació m’ha permès contrastar-la amb la informació donada pel Josep, una 

informació subjectiva. 

Pel que fa la narració dels orfenats, igual que en la biografia, està explicada en 1 

persona, per tal de fer el relat més proper i més versemblant. Tanmateix, els fets estan 

explicats en un ordre cronològic, l’ordre usat per en Josep.  

 Una persona que cal anomenar en la etapa dels orfenats és Ramon Albó i Martí26, 

una persona implicada en diferents dels orfenats en els que en Josep va estar. Tot i així no 

s’ha fet una recerca més profunda sobre aquesta persona per falta de temps i perquè he 

cregut que tampoc calia ampliar-ne més informació. 

 

4.1 Wad-Ras 

La Protecció de Menors de Barcelona era coneguda com “La Prote” o com Wad-

Ras27, nom que prové del carrer on estava situat als seus inicis –l’actual carrer Doctor 

Trueta–. 

Per conèixer la història d’aquest centre cal situar-nos a Barcelona, al Poblenou. És 

allà on l’edifici de “La Prote” ocupava originàriament l’illa limitada pels carrers Pamplona, 

Ramon Turró , Àlaba i Wad-Ras, posteriorment ampliat amb unes construccions situades 

                                                             

26
 Ramon Albó i Martí (Barcelona, 1987 – Barcelona, 1955). 

Sociòleg i advocat, germà de Francesc Albó i Martí. Fou diputat a Corts (1908), president del tribunal tutelar de menors i 
director general de presons. Treballà per al progrés del sistema penitenciari i per a la rehabilitació dels infants 
delinqüents. Dirigí la revista "Aurora Social" (1907-08), des de la qual defensà un sindicalisme. Publicà diversos estudis 
sobre les qüestions esmentades. 

27
 Annex 3, pàgina 19-33, Fotografies de l’època de Wad-Ras i fotografies de la sortida a Wad-Ras. 
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entre el carrer Wad-Ras i el passatge Vieta. La Protecció de Menors estava destinada a 

protegir nens sense família. 

Anys més tard, en el lloc on originàriament hi havia aquest edifici, s’ha construït un 

institut –“Icària”–. Amb una altra part de l’edifici que s’ha mantingut dempeus, s’ha anat 

transformant en presó de joves i, actualment, en presó de dones. 

En el moment en que es van desallotjar els edificis de “La Prote”, els nens sense 

família van passar a unes noves instal·lacions creades a Mollet del Vallès, sent regentades 

per els pares Salesians. 

4.1.1 Primers anys de vida a Wad-Ras 

Aquest, el de Wad-ras, va ser el meu primer orfenat i en el qual hi vaig estar més 

temps al llarg de la meva infància. Hi vaig entrar quan encara no tenia un mes de vida i hi 

vaig sortir quan ja en tenia més d’onze. 

Era un centre que tenia la principal funció d’educar-nos i formar-nos per tal de poder 

arribar a ser alguna cosa a la vida i, al mateix temps, ens oferien totes les comoditats 

possibles dins del nostre marc (des de alimentar-nos fins a vestir-nos i complir les 

atencions més bàsiques que pot necessitar tot infant). Hi convivíem nois i noies la majoria 

dels quals tenien la condició d’orfe com jo, en canvi, d’altres estaven allà perquè els pares 

no disposaven de prou recursos econòmics com per mantenir-los. 

El centre estava bastant bé, tenia tot el que ens calia, era el millor de tots els que 

vaig estar. Tancant els ulls encara recordo aquell edifici de dos pisos amb aquell gran 

terrat. L’entrada principal al orfenat era pel carrer Wad-Ras. Només entrar ja trobàvem una 

gran escala per on podíem accedir al segon pis i al gran terrat, la meva zona preferida de 

tot el centre. A cantó i cantó d’aquestes escales hi havia dues grans torres que són una de 

les principals característiques visibles d’aquest edifici. Al primer pis, un cop passades les 

escales, podíem gaudir de diferents sales on hi trobàvem un piano, ping-pong, bicicletes i 

fins i tot un gimnàs; aquestes sales podien ser utilitzades quan volguéssim tot i així sempre 

hi havia una mancança de material, i quasi mai podíem utilitzar-ho en condicions. Després 

d’aquestes sales, seguint en la primera planta, hi havia els dormitoris. Eren dues grans 

sales, una pels nois i l’altra per les noies, una de les quals donava al xamfrà de l’antic 

carrer Wad-Ras. A banda i banda dels dos dormitoris hi havia la infermeria, que sempre 

estava disponible per tots nosaltres, i a l’altra banda unes sales amb diferents tallers: 

fusteria, jardineria i impremta. Aquests tallers eren opcionals, qui volia hi anava i qui no es 



Història de vida d’en Josep Elfa         34 

 

quedava jugant al pati o a les altres sales. Tot i així s’ha de dir que eren de gran ajuda per 

nosaltres ja que ens oferien la possibilitat d'aprendre un ofici per anar preparats per la vida 

real en sortir del centre. Tornant enrere, a les escales d’entrada del edifici, accedíem al 

segon pis. La major part de la segona planta corresponia al menjador, l’altre part eren les 

aules on anàvem a classe. Per últim, la part alta de l’edifici era un gran terrat que ocupava 

tota la superfície, era la part més bonica de tot el centre: un simple terrat sense cobrir 

construït com un castell i amb una gran esplanada dedicada al nostre temps d’esbarjo i on 

realment ens podíem sentir lliures. 

Dins el centre convivíem nois i noies de diferents edats, des de els més petits que 

tenien mesos fins als més grans del centre d’uns 14 anys aproximadament. Els alumnes 

d’aquest centre gaudíem de la possibilitat de rebre visites un cop al mes de qui ens volgués 

vindre a visitar, tot i així aquest avantatge només era aprofitat per aquells que tenien pares. 

A més a més, un cop al mes també, teníem visita del metge que ens feia una revisió 

completa a tots els nois del centre per verificar que el nostre estat de salut fos l’adequat. 

Alguns dies durant el curs, tal i com fan avui en dia les escoles, fèiem diferents sortides: les 

cerveses Damm, Montserrat (on fins hi tot havíem anat a visitar la biblioteca que hi ha a 

baix), a la xocolata Ametller, al cinema Coliseum a veure “Tres lanceros bengalies”...  

Tots els nois i noies havíem d’anar vestits igual, una bata ratllada on a sota hi dúiem 

l’uniforme. Les sabates eren de punta, tot i que jo me les canviava ja que no m’agradaven 

–fet que havia provocat algun càstig–. L’únic moment del dia que no havíem d’anar iguals 

era a l’hora de dormir, que cadascú portava el seu pijama. La roba no l’havíem de pagar, 

ens la donaven tota. El dissabte era el dia de fer els canvis de roba: ens recollien la de tota 

la setmana i ens duien la neta. 

Per tots els nois teníem un sol educador, ens donava classe, ens despertava i al 

matí ens aixecava a cop de xiulet. De bon matí havíem de pujar a dutxar-nos al terrat –ja 

que era l’únic lloc que disposava de dutxes– Encara tinc molt present aquell fred que em 

recorria tot el cos quan l’aigua freda queia sobre meu, mentre el gèlid fred de Barcelona 

traspassava les parets de la petita caseta que contenia les dutxes. Després d’aquesta 

dutxa que ens despertava i ens posava actius per començar el dia en bon peu, anàvem a 

esmorzar al menjador de la segona planta. Ens assentàvem en taules de sis persones que 

estaven distribuïdes en dues fileres al llarg de tot al menjador. Quan estàvem tots asseguts 

i callats ens servien l’esmorzar que consistia en llet sola o cafè amb llet acompanyada 

d’una llesca o un crostó de pa. Cada matí teníem la mateixa discussió amb els companys 
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de taula per tal d’aconseguir el crostó del pa. Quan el repartien al que li tocava sempre li 

acabava traient i, si em tocava a mi el crostó, el llepava perquè així ja no me l’agafessin. 

Conforme anàvem acabant baixàvem als lavabos de les habitacions a rentar-nos les dents, 

per tal de començar les classes. Al lavabo cadascú tenia el seu lloc amb el seu raspall, 

agafàvem el bicarbonat i ens encantàvem rentant-nos les dents per tal de no arribar mai a 

les aules. Tot i així, a les nou del matí, havíem d’estar tots asseguts al nostre lloc 

corresponent dins de l’aula per tal de començar la classe, que s’allargava fins a l’hora de 

dinar. A diferència de l’esmorzar, per dinar no teníem un menú fixat. El menú era molt 

variat: cada dia teníem una cosa diferent, no solien repetir cap plat. El menú consistia en 

dos plats i postres; solia ser sopa, un tall de carn o de peix i per acabar fruita del temps, 

així doncs, es pot veure que no passàvem gens de gana ja que el menú era força complet i 

els plats abundants. Per beure sempre hi havia aigua, unes immenses gerres d’aigua de 

color blanc que s’anaven a omplir a una pica que hi havia al costat de la porta d’entrada. 

Les dones que controlaven els àpats s’asseguraven de que mai deixéssim res al plat, així 

que, molts quan estàvem tips optàvem per llençar el menjar pels grans finestrals que hi 

havia al voltant de tot el menjador. En acabar de dinar teníem una estona d’esbarjo i sobre 

les 3 o les 4 de la tarda tornàvem a les aules fins que sonava el timbre a les sis. Les aules 

eren força grans, al centre hi havia una llarga taula on ens assentàvem tots. Teníem un sol 

educador que impartia totes les classes mentre nosaltres anàvem mirant el nostre llibre. 

Totes les classes es feien en català, a excepció de la classe de francès; com a curiositat 

cal dir que no fèiem cap classe de castellà, ni tan sols una classe dedicada a la mateixa 

llengua. Un cop acabades les classes a les sis de la tarda, hi havia qui anava als tallers a 

aprendre un ofici, també hi havia qui s’estava al pati o al terrat o bé qui s’escapava i anava 

a fer un volt per la ciutat. Així passàvem la tarda fins que arribava la hora del sopar. Sobre 

les nou de la nit, o fins i tot una mica abans, ja començàvem a recollir per dirigir-nos al 

menjador per anar a sopar. Després de sopar, fèiem una estona de descans i anàvem cap 

a dormir. Els dormitoris, tant el de noies com els de nois, eren força amplis amb una gran 

lluminositat que provenia dels grans finestrals que donaven al carrer Wad-Ras; els llits de 

ferro en els quals dormíem estaven distribuïts en tres rengles en les quals ens havíem de 

col·locar per edats. Entre les dues habitacions érem uns 27 o 30 nois i noies de diferents 

edats. A totes hores, fins i tot durant la nit, teníem un educador/vigilant que ens cuidava i 

estava atent a qualsevol cosa que pogués passar-nos. Des de l’hora d’anar a dormir fins a 

primera hora del matí controlava que estigues tot en ordre. El vigilant cantava sol a totes 

hores i com que n’estàvem una mica cansats sempre que podíem intentàvem fer-li passar 
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les nits el més “divertides” possibles amb entremaliadures vàries. Al llarg de la nit 

l’educador aixecava aquells que sabia que es feien “pipí” al llit i els feia anar al lavabo per 

tal d’evitar aquest problema; alguns companys meus entre els quals jo m’incloc, quan ens 

fèiem pipi al llit ens esperàvem que s’assequés amb l’escalfor i així no ens feien aixecar a 

la nit. A més a més, el vigilant, havia de tenir una atenció especial a un noi que era 

somnàmbul; moltes nits, amb el meu grup d’amics, havíem posat un cordill per veure com 

queia, però fins i tot el saltava amb l’ajut d’aquest vigilant. Després de totes aquestes 

llargues nits que passava el vigilant, un bon dia va desaparèixer sense donar cap 

explicació i mai més en vam tornar a saber res. 

Aquest orfenat em va anar formant en el transcurs dels primers anys de la meva 

vida i em va veure créixer entre les seves parets. Quan jo tenia uns set o vuit anys, en una 

de les revisions mensuals que passàvem, em van trobar una infecció contagiosa a l’ull. 

Com es normal a uns altres companys meus, uns altres quatre o cinc, també els hi van 

trobar la mateixa infecció. 

4.1.2 Bon Repòs 

La infecció a l’ull va ser la causa del meu canvi d’internat. Va ser tan sols un 

parèntesi durant la meva estada a Wad-Ras. Van decidir allunyar-nos del centre de 

Barcelona –Wad-Ras– durant un any, que va ser el temps necessari per tal de curar la 

infecció d’ull. D’aquesta manera també es va evitar el contagi als altres companys del 

centre. 

Aquest nou centre estava situat a les afores de la ciutat. La funció principal que 

havia de complir era la d’atendre’ns de la forma més personal i acurada possible, per tal 

que la infecció de l’ull no anés a més. Tot i així, el que anava a ser una simple estada d’un 

any en un centre de acollida es va convertir en la pitjor època de tota la meva infància, fins 

i tot puc dir que de tota la meva vida... 

El centre de acollida tenia un nom bastant peculiar, s’anomenava el “Bon Repòs”. 

Un nom amb una gran contrarietat en comparació amb tot el que es vivia dins de les seves 

parets: era una autèntica casa del terror. Vivíem nit i dia desconcertats, amb una gran por 

que no ens deixava viure, que no ens deixava actuar, que ni tan sols ens deixava ser el 

que aleshores érem: uns simples nens... Fins i tot l’estada en aquest centre va fer que la 

paraula orfenat adquirís una connotació negativa, que va perdurar al llarg dels anys de la 

meva vida fins arribar al dia d’avui. 
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 El nou edifici en el qual vaig haver d’estar-hi a causa de la infecció de l’ull era molt 

diferent a l’anterior. Wad-Ras, a diferència del “Bon Repòs”, era un centre clarament 

adaptat a l’atenció dels infants, a l’educació, etc. L’espai acollia perfectament les 

condicions per complir les necessitats dels nens: un espai de lleure, un espai d’estudi, uns 

bons dormitoris, etc.  

El “Bon Repòs” quedava molt lluny de Wad-Ras: no era ni molt més un centre 

adaptat a les nostres necessitats. Era una zona verda enmig del camp delimitada per uns 

petits panells que feien de limitació entre els camps i el centre de acollida. En el mateix 

recinte hi havia dos edificis comunicats per un camí de terra. L’edifici que quedava més 

allunyat a l’entrada del terreny era el dels masovers de la casa; l’altre edifici més proper a 

l’entrada era el nostre –el dels pocs nois que estàvem en aquest centre–, en el qual hi 

accedíem per una vella porta seguida de dos petits esglaons. La casa no era massa gran, 

tot i que tenia dues plantes. En la planta inferior trobàvem la cuina i la cambra de neteja, 

mentre que la planta de dalt era el dormitori.  

En aquesta casa estàvem allotjats uns vuit nois i noies, dels quals quatre o cinc –tot 

nois– veníem de Wad-Ras. Les altres quatre eren noies que en arribar-hi ja estaven allà 

instal·lades des de feia temps, per raons diferents a les nostres. De nosaltres vuit se 

n’ocupaven principalment tres persones: una mare, la seva filla i la minyona. Elles tres eren 

la causa de tots els nostres mals i de l’infern que vam viure. L’única que salvava una mica 

la situació era una dona gran que nosaltres anomenàvem “l’àvia” –tant per la manera de 

vestir com per la seva avançada edat–. Era la que ens cuidava i ens tractava bé. 

La rutina era similar a la que seguíem a Wad-Ras, amb la diferència que ens havien 

de posar unes simples gotes per la infecció. Aquestes gotes ens la posaven un cop al dia. 

Solia ser abans d’anar a dormir, ja que durant la següent mitja hora estàvem amb una forta 

picor als ulls que la majoria de les vegades es feia insuportable.  

Igual que a l’altre centre, també fèiem classes tot i que no tan dedicades com allà, 

eren molt més senzilles. Les classes eren a l’altra casa, la casa dels masovers. Ens 

donava la classe la filla de la casa, en una sala tipus menjador de la planta baixa. Les 

classes consistien únicament en escriure o bé fer redaccions sobre temes variats. A la sala 

del costat on fèiem la classe hi havia el menjador, on fèiem tots els àpats. El menjar no es 

podia comparar ni molt menys amb el de Wad-Ras, tot i que estàvem ben alimentats. Tot el 

menjar venia de fora: l’arròs, els tomàquets, etc. Molts cops el demanaven ja preparat, ja 

que elles no cuinaven quasi mai. En aquest no ens quedàvem pas tips, sinó que molts 

cops, fins i tot, ens arribàvem a quedar amb gana. 
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 Fins aquest moment del relat tot sembla bastant normal, tenint en compte el marc en 

el qual convivia diàriament, un orfenat. Tot i la semblança amb la vida a Wad-Ras, les 

coses eren molt diferents. Durant la meva curta estada en el “Bon Repòs” van succeir una 

sèrie de fets que van fer que aquesta estada fos molt dura. Des de l’hora d’anar a dormir 

fins a les estones lliures d’esbarjo, es podien convertir en fets que, un rere l’altre, marcaven 

profundament la memòria d’un nen de tan sols vuit anys. 

Eren molts els moments causants de càstigs, però també cal dir que molts cops 

estàvem sotmesos a hàbits que les dones del centre ens obligaven a complir. Aquests 

hàbits estaven fora del marc de la normalitat, fins i tot els consideràvem cruels càstigs pel 

fet de ser nens orfes, repercutint així en la nostra consciència. 

 La por envaïa constantment la casa, des de primeres hores del matí fins que 

estàvem estirats al llit disposats a adormir-nos. Mai podíem arribar a estar tranquils dins 

d’aquelles parets. Tal era la por que tenia que un dia, mentre sopàvem, vaig notar la 

necessitat d’anar al lavabo. Vaig intentar aguantar-me però vaig acabar anant-hi. En arribar 

al lavabo vaig veure que el llum estava engegat. Algú se l’hauria deixat. Vaig fer les meves 

necessitats i en acabar em vaig disposar a apagar el llum. Vaig intentar-ho un cop, dos... 

però res, no hi arribava pas. Vaig haver de fer un salt i al saltar em vaig clavar un clau 

rovellat que sobresortia de la porta. Vaig sortir del lavabo, tan de pressa com vaig poder, 

sense aturar-me ni tan sols a mirar-me com estava el meu dit. Em vaig asseure, vaig 

amagar la mà sota el pupitre amb una gran por i inquietud que em recorria el cos només de 

pensar en el que podia passar si elles se n’assabentaven. Vaig seguir menjant, amb la mà 

en tot moment sota la taula,  intentant recuperar la normalitat tot i el terrible mal que em 

feia el dit. Al cap d’una llarga i interminable estona aguantant aquell dolor penetrant, un 

company meu em va preguntar què era el que em passava. Aleshores va ser quan em va 

veure la mà i el gran bassal de sang que tenia sota els meus peus. D’una revolada va 

avisar la filla de la casa, mentre jo impedia que ho fes. Aquesta vegada només vaig haver 

de patir el dolor del clau, ja que em van curar i no vaig rebre cap càstig ni cap esbroncada. 

 Tot i així, aquest va ser dels únics cops que no m’ho van fer passar malament. Un 

altre dia les coses no van anar pas per aquest camí i el càstig no es va fer esperar. Era 

l’hora abans d’anar a dormir i ens trobàvem tots a la sala de l’altra edifici on fèiem la classe. 

Com tots els dies, acostumàvem a jugar i després ja anàvem a l’altre casa a dormir. Aquell 

dia tot va ser diferent, un cop de veu una mica més alt dels altres va ser el detonant de tot. 

La minyona, al sentir aquell cop de veu, de seguida el va reconèixer i va venir a buscar-me 

de dret. Em va agafar pel coll d’una revolada i em va arrossegar fins a la sala de les 
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patates. Mentre m’arrossegava em vaig clavar sobre la cella una agulla que portava al pit. 

Al veure la sang vaig pensar que aquella era la meva salvació: em curaria i després ja 

estaria perdonat. Però estava molt equivocat, em va curar de qualsevol manera i sense 

perdre temps, em va tancar a la sala de les patates. Era una sala molt petita, que durant la 

nit es tornava molt i molt fosca, amb una gran muntanya de patates. Vaig estar-hi tancat 

amb clau tota la nit amb una gran intranquil·litat que va fer que em quedés despert fins 

altes hores de la matinada, amb uns ulls com taronges desitjant que els primers rajos de 

sol travessessin la petita finestra. Tot i així la minyona no n’havia tingut prou: el despertar, 

igual que tota la nit, no va ser ni molt menys agradable. En aquella petita finestra em va 

posar una llagosta i l’anava fent moure per fer-me agafar més por de la que ja tenia. Al 

veure-la vaig començar a donar cops a la porta fins a arribar a veure les estrelles i quedar-

me quasi desmaiat. Al cap d’una bona estona, donant infinitat de cops a la porta, em van 

obrir obligant-me a tornar d’immediat a la meva rutina. 

 Aquesta va ser la pitjor nit al llarg d’un any. Tot i que les altres tampoc eren gens 

agradables. Dormíem en llits individuals, tots en la mateixa habitació situada a la segona 

planta de la casa de l’entrada. Els nois dormíem totes les nits amb les mans lligades 

perquè deien que ens “la” tocàvem i fèiem coses impures. Sempre ho he trobat una total 

bogeria, ja que amb tan sols vuit anys no teníem la consciència per fer el que creien que 

fèiem. A més a més de dormir lligats, moltes nits la minyona ens estirava dels peus quan ja 

estàvem adormits. En tocar-me els peus a mi vaig començar a cridar “Auxilio!” –mentre un 

company m’anava dient: no es diu auxilio es diu “Socorro!”– i immediatament la minyona 

em va deslligar i, com a càstig, em va fer sortir a les tres o les quatre de la matinada al pati 

de grava que hi havia al costat de la casa. Feia un fred terrible i només anava amb un 

pijama prim d’estiu i ni tan sols unes sabatilles. Al cap de dues o tres hores em fan fer 

entrar i em van deixar seguir dormint. Quan estava estirat el llit notava com tenia els 

genolls fets pols, quasi notava les pedres clavades dins del genoll. 

Aquest pati era molts cops el lloc de càstig quan fèiem la mínima acció que no els hi 

agradava. No podíem fer absolutament res per por a ser castigats de la manera més cruel 

possible. Qualsevol crit o qualsevol moviment era l’excusa perfecte per ser dut al pati de 

grava o bé fer-nos pujar a dalt de l’arbre que hi havia. Fos el càstig que fos, qualsevol era 

suficientment cruel per augmentar l’odi i la por envers aquell centre. 

 Durant les classes també trobaven motius diversos per fer-nos càstigs o bé hàbits 

que no eren gens normal. Un d’aquests hàbits, tal i com passava amb lligar-nos a l’hora de 

dormir, consistia en què cada vegada que una de les tres “cuidadores” havia d’anar al 
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lavabo agafava un dels quatre nois que estàvem a classe i ens portava amb ella a fer les 

seves necessitats. A més a més de portar-nos fins al lavabo ens feien entrar al mateix lloc,  

tancar la porta i esperar que elles acabessin, mentre estàvem els dos a l’escusat en un 

espai molt reduït. Quan elles havien acabat ja podíem tornar a classe com si res. 

En el transcurs de les classes havíem d’estar tots en silenci i totalment atents. A la 

mínima que algú parlava –encara que fos amb el company del costat i en veu baixa–, que 

feia algun comentari o que cridava aquest era castigat tal i com passava sempre. 

Quan algun de nosaltres feia una cosa com les esmentades anteriorment, aquest 

era portat a la sala de “l’home del sac”. Ens tancaven en una sala fosca sense cap finestra 

ni llum, només una petita claraboia. Un cop tancats a la sala penjaven un ninot de la 

claraboia que representava l’home del sac i ens tenien allà una hora o, fins i tot, dues. En 

aquest parell d’hores anaven fent tot tipus de sorolls i movent el ninot per tal que encara 

agaféssim més por i, fins i tot, perdéssim la noció del temps. Passada aquesta estona ens 

deixaven tornar a l’aula i seguir amb la classe. 

Un altre dels càstigs que recordo perfectament també va succeir dins l’aula. Vam 

arribar com cada matí a la classe. Aquell dia tocava fer una redacció. La veritat és que per 

l’edat que tenia, sempre havia tingut molt bona cal·ligrafia; a causa d’això tots els 

educadors que havia tingut reconeixien fàcilment la meva lletra. Mentre estava escrivint la 

redacció, em vaig equivocar i, sense voler, vaig fer un gargot. En intentar arreglar-ho es va 

fer una taca. Com que era un noi bastant responsable, no volia entregar una redacció amb 

una taca al foli. Vaig trencar el foli sense que ningú se n’adonés i el vaig llençar per la 

finestra que tenia al meu costat. Al cap d’una estona la minyona va anar a escombrar i es 

va trobar amb els trossos del foli que havia trencat. A partir d’aquí van venir els problemes. 

Va entrar un moment la minyona demanant per la filla de la casa, li va explicar el que 

s’havia trobat i la filla no va dubtar ni un moment en reconèixer la meva lletra. En entrar em 

va preguntar per què ho havia fet. Li vaig explicar els meus motius, però no va servir de 

res. Aquell mateix dia, el meu dinar va ser els trossos de la redacció. Me l’anaven tallant a 

trossos petits i me’l posaven a la boca mentre em feien fer glops d’aigua perquè me 

l’empasses. 

De totes les experiències viscudes dins la classe, de tots els càstigs, totes les hores 

al pati o a l’arbre, etc. res podia ser comparat amb el que vam viure un matí d’hivern. 

Durant l’hivern, als afores de Barcelona, feia un fred terrible. A la classe hi teníem una 

estufa que feia més suportable aquell fred. Sobre l’estufa la minyona sempre hi posava un 

perol d’aigua bullent per escaldar la roba. En arribar la filla que era la que ens donava la 
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classe, com cada matí treia el perol de sobre l’estufa i el deixava vora la pissarra. La classe 

va començar i una de les companyes va haver de sortir a la pissarra obligatòriament, 

després de negar-s’hi varies vegades. L’exercici era bastant complicat, ella estava molt 

nerviosa, es veia que no el sabia fer. La filla també s’anava posant nerviosa i conforme 

passaven els segons el nombre d’insults augmentava: des de dir-li estúpida i burra fins a 

empentar-la. En una d’aquestes nombroses empentes va donar la mala sort que va caure 

al perol d’aigua, encara bullent. Al no poder aixecar-se es va escaldar tot el cul i una part 

de l’esquena. La filla va anar amb tota la calma a buscar alguna cosa per suavitzar el dolor. 

Quan va tornar a la classe la va curar allà mateix davant de nosaltres. Li va posar sal i 

vinagre, que amb les cremades es el pitjor que es pot fer i el que cou més. No fèiem més 

que escoltar els crits de la pobra noia, mentre li intentaven “curar” la gran cremada que li 

havia provocat la filla. Al final al veure que es posava pitjor i pitjor se la van endur de la 

casa. Cada cop que preguntàvem per ella ens esquivaven el tema i mai més vam poder 

saber-ne res més. Sempre vam pensar que no van poder fer-hi res degut a les ferides que 

tenia... 

 Tots aquests curts relats són les experiències més rellevants viscudes. Cal dir que 

tots i cadascun dels càstigs en aquell centre del terror eren horrorosos.  A part de tot el que 

hem llegit, el càstig més comú de tots era el de baixar-nos els pantalons i que els altres 

companys ens donessin amb l’espardenya. Aquell company que no donava fort, després 

era el que li tocava rebre. Aleshores es creuaven dos sentiments contradictoris: no donar 

molt fort perquè era un company teu, però donar fort perquè sinó després et tocava a tu el 

rebre. Es vivien situacions força difícils dins la casa. 

 Per sort, un cop acabat el tractament de la infecció de l’ull, quan ja estàvem curats, 

vam poder retornar als nostres llocs. Els quatre nois vam tornar a anar a Wad-Ras, i les 

noies –a excepció d’aquella que no en vam arribar a saber res més– van tornar al seu 

centre de acollida. Vaig passar un llarg any que, sense dubte, he recordat durant tota la 

meva vida. 

4.1.3 Tornada a Wad-Ras 

La tornada era un moment molt esperat des del primer dia que vaig trepitjar el Bon 

Repòs. Durant aquest any havia enyorat Wad-Ras més que mai. Va ser un any dur fora 

d’aquest orfenat, en el que vaig estar els primers anys de la meva vida i en el que em van 

tractar com el que realment era: un nen. La vida al Bon Repòs era insofrible, somiava nit i 

dia amb que el meu ull es curés i per fi pogués tornar a la meva primera casa. 
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Per sort el dia del retorn, tal i com esperava, va arribar. Ens trobàvem al voltant dels 

anys 35/36. Al entrar em van tornar a la ment totes les vivències que havia passat en 

aquell pati, a les habitacions, les hores d’esbarjo, etc. Tot seguia exactament igual de com 

ho vam deixar, semblava que el rellotge de Wad-Ras s’hagués parat i hagués congelat 

l’escena durant un any. Els alumnes eren els mateixos –a excepció dels majors de 14 que 

havien marxat i alguns de petits que havien arribat nous–, totes les instal·lacions tant per 

dins com per fora estaven iguals, els educadors seguien sent els mateixos... 

Aquell any hi havia una novetat en la meva vida: em tocava fer la comunió. Dins dels 

orfenats les comunions no tenien tanta importància, ja que no es podien fer amb tants 

luxes com les que feia la gent de Barcelona en aquella època. Als pocs dies de tornar 

solíem anar a missa per preparar el dia en què prendríem el cos de Crist. Anàvem a missa 

amb els més grans de tot el centre, els dels tallers, que tenien uns 14 o 15 anys. 

El dia de la comunió va ser com un dia més. La veritat és que pensava que seria 

diferent, alguna cosa més emocionant. Ens van posar a tots l’uniforme, el mateix per tots 

els de la meva edat que fèiem la comunió aquell mateix dia. Després ens van posar a tots 

ens filera i un per un ens van anar donant la hòstia consagrada. A partir d’aquí tot va 

acabar, no hi va haver res més en tot el dia fora de la rutina diària. 

 Els dies anaven passant mentre semblava que tot seguia igual. L’educador amb les 

seves classes en català, nosaltres amb les bromes entre companys, a les nits fèiem una 

mica de diversió, etc. Tot i així hi havia alguna cosa que es notava diferent, l’ambient que 

es vivia era diferent, estrany. El clima no era pas el mateix, tan sols sabíem que s’acostava 

la guerra. Tot i que l’educador ens havia mig informat del que succeïa en aquells moments 

a Espanya i més en concret a Catalunya, nosaltres no hi fèiem pas cas i seguíem amb la 

nostra vida diària. 

 Va arribar la nit del 23 de juny de 1936, una de les nits més esperades per tots 

nosaltres, la nit de Sant Joan. Com que ja érem prou grans –teníem ja onze anys!– i érem 

tots uns grans privilegiats, l’orfenat ens posava al nostre abast una quantitat prou generosa 

de petards, perquè la majoria de alumnes del centre prou grans poguéssim gaudir de la 

berbena en condicions. Durant aquell dia podíem estar durant la tarda i una estona del 

vespre/nit gaudint dels petards, especialment al costat del meu amic Carlos Armadans. 

 Després d’aquell dia tot semblava que tornava a la normalitat, i teníem infinites 

ganes d’aprofitar tot un estiu per davant a Wad-Ras. Però, de sobte, tot va canviar. Ens 

vam aixecar un matí amb el soroll d’uns “petards”. De seguida vam posar-nos a mirar per la 

finestra, amb l’esperança posada en que la berbena de Sant Joan s’hagués allargat i, amb 
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tota la il·lusió esperant que ens tornessin a portar els desitjats petards. Anàvem força 

equivocats, res era el que semblava. El onze de juliol de 1936 va marcar un abans i un 

després a Wad-Ras. De sobte van venir els educadors i ens van fer amagar com si alguna 

cosa molt greu estigués succeint. Per la finestra es veia una barricada i molts militars que 

no deixaven passar a ningú. Aleshores va ser quan me’n vaig mig adonar del que passava. 

Això d’amagar-nos no era un simple joc, ho feien per tal que no ens passes res, la nostra 

vida no estava segura. 

 A partir de l’alçament d’aquell 18 de juliol els problemes i agreujants no ens van 

deixar viure tranquils, la guerra havia començat. De portes endins del centre feien veure 

que res passava, tothom intentava actuar amb normalitat. L’educador, únicament ens va 

explicar quins passos havíem de seguir i com havíem d’actuar en cas de córrer algun tipus 

de perill.  

Al sentir les sirenes que indicaven que s’acostava un possible bombardeig dels 

avions que sobrevolaven Barcelona, ens apagaven les llums. Nosaltres, sense adonar-nos 

gairebé del que estava passant, solíem encendre una espelma i esperàvem a que ens 

encenguessin el llum mentre jugàvem a cartes. Alguna vegada ens havien fet anar al refugi 

de Barcelona, però la veritat és que allà no ho passava gens bé. Era un espai petit per la 

gran quantitat de gent que érem. Tothom estava molt nerviós, aterrats i amb una gran 

desesperació provocada per la por de perdre aquelles coses més valuoses per ells, que en 

molts casos havia costat tota una vida de guanyar... Aquella por es contagiava i quasi no et 

deixava ni respirar, així que, vaig decidir que no hi tornaria a anar més, preferia quedar-me 

dins les parets del meu orfenat. 

L’ensurt més gran durant aquest període encara estava per arribar. Estàvem sopant 

tranquil·lament, com fèiem cada nit, al menjador de l’orfenat. De sobte es va sentir un gran 

soroll i no es veia res. Els plats plens de vidres, les finestres trencades. Vaig sentir una 

gran por i em notava més indefens que mai. Una de les bombes havia caigut al menjador 

de Wad-Ras. 

Els dies anaven passant i poc a poc anàvem recuperant la normalitat dins del marc 

en que era possible. Els meus companys i jo passàvem la estona com podíem. Quan 

teníem una estona saltàvem la tanca de Wad-Ras i anàvem al camp de la bota –més ben 

dit a un camp des de on ho podíem observar tot–, on miràvem com afusellaven a la gent. 

Aleshores ho veia com una simple manera de passar l’estona, però fins avui dia no m’he 

n’he pogut adonar de la sang freda que vaig arribar a tenir. 
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 Vam arribar un punt en el que va ser necessari marxar. Els bombardejos a la ciutat 

de Barcelona eren cada cop més perillosos. Ens van agafar a uns quants alumnes de Wad-

Ras i ens van dir que no era segur que ens quedéssim allà, havíem de marxar de l’orfenat. 

D’aquesta manera va ser la Guerra Civil la causant de la meva marxa de Wad-Ras després 

d’onze anys en aquell orfenat. 

 

4.2 Montcau (1936-1938) 

Al “Montcau” podíem estar escolaritzats i al mateix temps estàvem a resguard de les 

nombroses bombes que hi havia. Al estar apartats de la ciutat, en un poble bastant allunyat 

del centre, teníem menys possibilitats de sofrir danys. No vaig anar-hi jo sol en aquest 

centre, sinó que la meitat dels que estàvem a Wad-Ras vam anar a parar aquí i l’altre 

meitat van anar a “La llobeta”, al mateix poble d’Aiguafreda –al costat de les piscines i 

l’església–.  

 

 El centre on vivíem no estava gens malament. Tot i així, no era el que podem 

anomenar un “orfenat”, no tenia les instal·lacions adequades per anomenar-lo com a tal. 

Era una simple casa de pagès rodejada totalment de immensos camps. La casa en si era 

força gran perquè podíem arribar a ser uns cinquanta o seixanta nens amb unes quantes 

noies que ja eren més grans, de uns 16 o 17 anys, mentre que nosaltres en teníem onze. 

Aquelles noies no estaven amb nosaltres per que fossin orfes, sinó perquè eren les que 

s’encarregaven de la feina de la casa: rentaven la roba, ens servien la taula, etc. Tot i fer la 

feina del centre, també ens ensenyaven a ballar i algun diumenge ens portaven a “La 

llobeta” on feien ball. 

  

 A diferència de els altres centres, en aquest l’única feina que teníem era la de 

vaguejar. No anàvem ni al col·legi, ni fèiem cap tipus de classe, ni tan sols cap feina. Per 

tant, tampoc havíem de dur cap uniforme, simplement amb una camisa i pantalons ja 

anàvem prou bé. En comptes d’educador teníem un representant, que era el que en teoria 

ens havia de cuidar i vetllar per la nostra seguretat, però realment el que feia era anar-se’n 

fora de la casa a fer diverses feines. 

 Tots els seixanta nois dormíem al pis de dalt del centre, distribuïts en dues 

habitacions. Les noies que hi havia, que eren ben poques, dormien al pis de baix. 

Normalment a les nits ens ajuntàvem tots a les afores de la casa, als camps. Allà ens hi 

podíem estar fins la una o les dues de la matinada, fent petar la xerrada o bé al costat de la 

foguera que fèiem al bosc. Quan ens cansàvem pujàvem a l’habitació a dormir. De bon 
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matí ens llevàvem i anàvem a saludar la bandera catalana. Alçàvem la bandera i cantàvem 

la cançó que ens havien composat per nosaltres: 

“ Montcau desperta 

els cors enlaire 

la nostra vida sabrem forjar 

i decidits més forts i ardits 

com la neu de la muntanya el nostre cor serà 

lluitant per una nova vida 

per ser soldats a l’endemà.” 

Un cop cantada la cançó ens anàvem cap al menjador a esmorzar. Després 

d’esmorzar passàvem l’estona com podíem fins a l’hora del dinar. 

 El menjar no tenia ni punt de comparació amb els llocs anteriors. Fins i tot al “Bon 

Repòs” menjàvem més i millor que no pas aquí. Només teníem dos àpats al dia: l’esmorzar 

i el dinar. L’esmorzar consistia en un vas de llet sol, sense cap acompanyament –ni pa, ni 

galetes, res de res–. A l’hora de dinar havíem de tallar una sola barra de pa en 60 trossos 

perquè n’hi hagués per tots. En acabar de menjar-nos el trosset de pa es rifava una gran 

olla d’aigua entre tots els que érem. En aquesta olla hi havia el suc on s’hi havia bullit o bé 

llenties, pinyons, naps o de vegades fins i tot lo falç –el menjar del bestiar–. La persona 

que tenia la sort de guanyar la rifa tenia un plat soper de suc amb alguna cosa de l’aliment 

que havien bullit, que tot i així era una misèria i, als altres, ens tocava veure’ns el suc de 

bullir. Per desgràcia, a mi no em va arribar a tocar mai el plat soper amb el “menjar”. El que 

si que puc afirmar és que vam patir molta gana. 

 La gana que passàvem era tan inaguantable que va arribar un punt en el qual vam 

creure necessari trobar algun tipus de solució i, fins i tot, fer autèntics disparats. 

Al camp del costat on estava la casa hi vivia un pagès que tenia un gran hort. Molts 

dies ens hi acostàvem i agafàvem les patates per fer una cassola i poder menjar una mica 

bé. 

En un altre dels camps dels voltants de la casa hi havia un altra pagès que tenia 

bestiar. Moltes tardes l’acompanyava a pasturar les vaques i, quan acabàvem, em donava 

un bon berenar que sempre era d’agrair. 

Però tot i així la gana seguia persistint. La gana va arribar a tal extrem que vam 

arribar a matar a un gat. Vam fer foc al bosc i, tot seguit, es va fer a la brasa. Érem quatre 
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companys, els mateixos que ens ajuntàvem sempre. Un cop va estar fet ens el vam repartir 

a parts iguals per calmar una mica la nostra fam. Avui dia, pensat fredament, veig que vam 

arribar a fer grans bogeries, però eren les justes i necessàries per tal de poder agafar les 

energies necessàries per viure el dia a dia i d’aquesta manera poder seguir endavant. 

 Aquesta gana va ser el principal motiu de la meva escapada i de la tornada a Wad-

Ras. 

 

4.3 De nou a Wad-Ras 

La segona tornada a Wad-Ras va ser al 1938, amb 13 anys, quan els bombardejos 

ja no eren tan intensos. 

 Vaig decidir marxar abans que la guerra finalitzes, degut a la gran fam que 

passàvem durant la meva estada a Tagamanent. Dos dels meus companys es van unir a la 

meva decisió sense dubtar-ho ni un sol moment, uns altres s’hi van afegir més tard. 

La principal intenció que teníem per arribar-hi era la d’anar caminant fins a 

Barcelona. Tot i així vam optar per agafar un tren de mercaderies a la mateixa estació de 

Tagamanent. Després de passar tota la nit viatjant a primera hora del matí ja érem a la 

Protecció de menors. Al arribar-hi el director ens va donar permís per quedar-nos-hi. 

 Sens dubte res era com abans, la gana fins i tot a Wad-Ras –on es feien aquells 

grans àpats en els quals acabàvem tips– era insofrible. 

Dins les aules i en les hores d’esbarjo les coses tampoc seguien iguals. En comptes 

d’un educador que s’encarregava de nosaltres, ara teníem un legionari ja que estaven els 

nacionals. 

 Tot i així seguíem sent nens i, com a nens, les entremaliadures tampoc faltaven en 

el centre, n’havíem fet de tots colors. 

 Com es feia anys endarrere, els pares o familiars ens podien venir a veure i portar-

nos menjar, roba o bé diners. Molts companys rebien diners cada mes, amb aquests diners 

es compraven pa per poder menjar. Jo feia “negocis” amb ells: jo anava a comprar el pa i 

ells a canvi em donaven un tros del que havia comprat. Un dels cops que hi vaig anar no 

em van voler donar la meva porció i aleshores vaig decidir quedar-me amb tota la barra del 

pa. Sense dubtar-ho, ens van castigar a donar voltes al pati. De tant en tant, ens paraven, 

posant-nos en fila un al costat de l’altre i el militar ens donava bufetades. Aquells que 

s’apartaven o es tapaven quan els hi anaven a pegar havien de seguir corrents. Quan em 
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va tocar a mi em vaig quedar totalment immòbil, la por que tenia no em deixava moure; la 

bufetada que em va donar la recordaré tota la meva vida. Aquest gest, segons el militar, 

demostrava la meva valentia i gràcies a això em va deixar entrar dins del centre. 

 Amb els soldats també hi va haver algun problema. En el mateix centre tenien el seu 

magatzem, on en alguna ocasió hi havíem anat. Un dels dies que d’anar-hi, ens vam 

organitzar bé per poder agafar el màxim de menjar possible. Ens vam endur un company 

que era prou petitet com per entrar al magatzem i per a què ens llencés el menjar per la 

finestreta que hi havia. Un cop dins ens va començar a tirar pots de llet, quan ja teníem mig 

sac ple va arribar el militar, enganxant-nos en plena feina. Al veure-ho va entrar, agafant el 

company i ell va explicar tot el que havíem fet. Vam ser perseguits, tot i així no van 

aconseguir agafar-nos i per això ens vam escapar del càstig que teníem assegurat. 

El menjar també va ser el causant de molts altres problemes... Un dia, en anar a un 

camp de blat de moro que hi havia al Prat de Llobregat, vam agafar espigues i un cop 

pelades les vam posar a les motxilles que dúiem. Quan tornàvem cap al centre, de tan 

carregats que anàvem, no podíem anar massa ràpids. Pel camí de tornada ens van 

enganxar. No vam tenir cap més remei que deixar allà les bosses amb el blat de moro i 

marxar corrents. 

En un d’aquests mateixos camps també vam intentar agafar melons. Quan jo em 

disposava a acostar-m’hi, un pagès em va veure i vaig rebre una bona garrotada. Em va 

sortir un gran blau al braç, tot i que em vaig enfrontar al pagès amb dos grans rocs. 

L’única manera que teníem de combatre la gana era anar a la fàbrica de galetes 

Solsona. Quan anàvem s’havien de fer dues cues: una era per pagar els paquets de 

galetes i l’altre era per agafar-les. La majoria de cops no pagàvem i ens posàvem a la fila 

per agafar-les, tot i que no eren massa cares, només 2,50 pessetes per cada paquet de 

galetes. 

Al cap de dos o tres mesos, al març de 1939, amb el fi de la guerra vaig tornar a 

marxar. A partir d’aquell moment va finalitzar la meva llarga infància als orfenats. 

4.3.1 Bombardeig a Montcau 

Durant la meva estada a Wad-Ras, després de tornar de Tagamanent, tots aquells 

que volien podien fer feines fora del centre per tal de guanyar alguna cosa de diners. A 

l’hospital de Sant Pau van demanar gent per anar a treballar. Ens van preguntar qui hi volia 

anar i jo m’hi vaig apuntar. La feina era per estar a la cuina del hospital, tot i així el cuiner 
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em va veure tan petit –tot just tenia 13 anys– que em van posar d’ajudant de pintor. Anava 

a l’hospital a treballar, però dormia i menjava a Wad-Ras. 

El dia 31 de maig de 1938 sempre el recordaré. Hi va haver un bombardeig a la 

ciutat de Granollers, on hi van llençar unes 30 bombes explosives i 10 d’incendiàries amb 

almenys 224 persones mortes. Com a Granollers no es van llençar totes les bombes, les 

altres les van descarregar al turó de Montcau –dins el terme de Tagamanent–, afectant 

també l’orfenat del que havia marxat no feia pas massa. 

Aquell mateix dia 31 estava pintant la sala d’operacions del Hospital de Sant Pau. 

Mentre pintava al pavelló de davant no feia més que arribar ambulàncies amb tot de ferits 

del bombardeig de Montcau. Aquell dia dues parts del meu passat es van ajuntar: Montcau 

i Wad-Ras. 

 

4.4 Castell de Palau de Plegamans 

A l’abril del 1939 la meva infància als orfenats havia acabat per sempre. Ara la vida 

continuava i havia de fer alguna cosa, no em podia quedar de braços creuats. El lloc 

escollit per continuar amb la meva “nova” vida va ser un castell de Palau de Plegamans, on 

en comptes de cuidadors tan sols hi vivien unes monges. No vaig ser l’únic que vaig decidir 

anar a aquest centre, un bon grup de companys meus també hi van venir. En un principi no 

havíem de treballar ja que era un col·legi, però com tenien un camp ens feien fer feines de 

pagès. Gràcies a aquestes feines vaig poder aprendre l’ofici: treballar les terres, cuidar del 

bestiar, munyir vaques i tot el que el camp comportava. 

 A diferència dels altres centres, en aquest es parlava castellà. El director de tot era 

l’Andreu, un senyor que es cuidava de les terres d’allà i que vivia a Lliçà de Vall.  

Tot i ser ell el director, les que ho organitzaven tot eren les monges.  Els caps de 

setmana venien unes noies de Barcelona. Nosaltres, per veure-les, saltàvem la façana. 

Com que ja ens coneixien i sabien el que fèiem, ens feien dormir a la cuina de la casa per 

tal que no escapéssim. 

Passats uns mesos en aquesta casa hi havia massa gent, aleshores, l’Andreu va 

decidir fer fora a la majoria dels nois. Només vaig quedar-me jo, el més treballador de tots, 

ja que a partir d’aquell moment em vaig dedicar totalment a fer de mosso. Tots els altres 

van anar a les Torres, a Lliçà de Vall. 
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L’estada en aquesta masia amb prou feines va durar un any, fins aproximadament 

finals del 1939 principis dels 40, quan jo tenia 14 anys. 

 

4.5 Conclusions del pas d’en Josep pels orfenats 

La infantesa d’en Josep queda marcada pel seu pas pels nombrosos orfenats. La 

seva és una infància amb moments bons i d’altres no tan bons, però el que queda clar és 

que no viu la vida corresponent a la d’un nen de la seva edat. Els primers anys de vida 

queden determinats per la seva estada en els quatre orfenats, en els quals hi viu moments 

que marquen transcendentalment la seva vida fins l’actualitat. 

L’estada a Wad-Ras és la que ell considera més important, perquè és allà on 

realment s’inicia la seva formació ens els seus primers 7 anys de vida. A més d’aportar-li 

l’educació i els valors corresponents, l’estada a Wad-Ras el va formar com a persona amb 

uns bons mètodes que van fer que en el futur, ell mateix considerés aquest centre com un 

orfenat en el que s’hi va sentir bé, completament satisfet, deixant de banda el seu estat 

d’orfe. 

Malauradament, no tots els centres van ser igual de satisfactoris per la seva 

infància. El seu pas per el Bon Repòs va ser, sens dubte, el pitjor període –no tan sols de 

la seva infància, sinó també de tota la seva vida–. Aquest orfenat va aconseguir que la 

paraula orfenat agafés una connotació totalment negativa, degut als maltractes constants 

que patia i al comportament de les educadores amb els alumnes. D’aquesta manera van 

aconseguir que la seva infantesa es convertís en una època recordada durant anys i anys 

d’una manera negativa.. 

L’estada a Can de Montcau va ser on va aconseguir la primera llibertat en la seva 

vida, és en aquest centre que en Josep va poder tenir plena capacitat de decidir que fer o 

deixar de fer i quan fer-ho. També va viure les seves primeres entremaliadures que en 

certa manera compensaven tot el que havia malviscut anteriorment. 

Per últim, el Castell de Palau de Plegamans, que ja no era tan un orfenat sinó que li 

va aportar una vida més aproximada a la seva futura vida laboral, ensenyant-li les primeres 

feines que faria en un futur bastant proper. 

 

L’estada en aquests quatre orfenats, amb major o menor influència en la seva vida, 

fan que la infància d’en Josep quedi marcada d’una manera ben personal, segurament és 

la intensitat de totes aquestes vivències el que fan que,  tot i el pas dels anys, en Josep ho 

hagi recordat al llarg de la seva vida. 
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5. En Josep vist pels altres 

La credibilitat en les narracions explicades per en Josep Elfa es pot aconseguir a 

partir de conèixer altres informacions que corroborin el que ell ha dit. És en aquest apartat 

que s’acaba de donar consistència a les seves paraules, gràcies a les informacions 

donades i afirmades per els membres més propers a ell, la seva família. 

A més a més de confirmar el ja dit per en Josep, ens donen noves informacions des 

del punt de vista familiar. A través de les paraules dels seus familiars podem conèixer com 

és en Josep avui dia, com ha afectat o no el seu passat en el present i com el veu la gent 

que l’envolta. 

Per fer acabar de completar aquesta triangulació de la informació em valdré de una 

entrevista feta a la seva dona i, posteriorment, d’una tertúlia en família.  

 

5.1 Entrevista a Joana Bertran 

Nascuda el 29 d’octubre del 1925 a Barcelona, dona d’en Josep Elfa Lledó i mare de 

les seves dues filles, resident a Lliçà de Vall. Va treballar al laboratori de la indústria “La 

Linera”, a Parets del Vallès. 

Va conèixer Josep Elfa al 1949. Quatre anys més tard es van casar i van tenir la 

seva primera filla, Mercè Elfa Bertran. Al 1957 neix Josefina Elfa Bertran, la seva segona 

filla. Al llarg de la seva vida ha viscut a Granollers, Parets del Vallès fins a instal·lar-se 

finalment a Lliçà de Vall.  

 

Joana Bertran Alegrí és una persona indispensable en la vida d’en Josep Elfa i Lledó 

i, com a tal, crec que és totalment necessari fer una entrevista en la qual es pugui donar 

credibilitat i es pugui fiabilitzar la narració d’en Josep Elfa. A més a més, és una de les 

primeres persones –externes a la seva infància–, amb les quals comparteix el relat i a la 

mateixa vegada la seva història més íntima. És la persona amb la que ha conviscut al llarg 

dels anys, coneixent tot el seu passat i sabent en tot moment quina era la situació amb la 

qual ha conviscut en Josep. A la mateixa vegada, ens permet conèixer la història d’en 

Josep més a fons i, el més important de tot, veure-la des dels ulls externs d’una persona 

tan propera com és la seva dona. 

Al llarg de tota l’entrevista –tant en les preguntes com en les respostes de la seva 

dona–, s’ha tingut present a Josep Elfa i Lledó, el subjecte a investigar d’aquest treball de 

recerca. Així doncs, totes les preguntes formulades tenen relació amb en Josep. 
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- Com definiria a Josep Elfa? 

El que més en destaco és la seva senzillesa, humilitat. És molt bona persona. 

 

- Com el va conèixer? 

Era als voltants de l’any 49. Ell treballava en una masia a la vora de casa meva. A 

sota de casa meva hi vivien una família barcelonina. Tenien una gramola i cada dissabte al 

vespre feien ball. Ell hi va començar a venir i a fixar-se en mi. Les meves amigues m’hi 

feien fixar i m’animaven a acostar-me a ell. M’hi vaig anar fixant tant que al final em va 

acabar agradant. Finalment ens vam prometre. 
 

- A partir de quin moment es va assabentar del seu passat? 

Ell no ho solia explicar des del primer moment. Conforme el vaig anar coneixent 

m’ho va anar explicant tot. Al cap d’un temps d’estar junts ja venia a casa i passava 

estones amb la meva família. Aleshores ens asseiem tots junts i ens explicava tot el que 

havia viscut. 

 

- De tota la seva infància, què és el que més li cridava l’atenció? 

El que més em va impactar va ser el gran patiment que va ser permanent al llarg de 

la seva infància. 

 

- Què en pensa de la seva estada en els orfenats? 

Crec que va ser horrible, una experiència bastant trista. Déu ni do tot el que va haver 

de passar...  

Com a part positiva crec que totes aquestes experiències han fet que ell s’enriqueixi 

de coneixements de la mateixa vida i que no s’hi revolti contra ella. Molts dels que van 

estar allà igual no van sortir tant bons xicots deguts a com els tractaven, en canvi ell va 

poder aprendre i no revoltar-se. 

 

- Creu que li ha pogut influir d’alguna manera el fet que en Josep fos orfe? 

Mai li vaig donar cap mena d’importància. No només al fet que fos orfe. Tampoc em 

va importar que passés la seva infància en diferents orfenats. Certament, puc dir que no 

em va molestar ni a mi, ni a ningú de la meva família. 
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- Aleshores, es pot dir que a la seva família no li va importar en cap moment el 

seu passat? 

En absolut. Sempre el van rebre molt bé. No els hi va importar, igual que a mi 

tampoc em va importar. Els meus pares mai em van arribar a dir res, fins i tot el meu pare 

em deia que era un pobre noi i que mai li fes una mala jugada. 

 

- D’altra banda, aquests fets han pogut influenciar en el mateix Josep? 

D’ençà que el conec sempre ha sigut una persona excel·lent. També he de dir que 

totes les experiències viscudes no han fet que sigui una mala persona. Amb tot el que ha 

passat podria haver sortit una persona rebel, en contra del món. En el seu cas aquestes 

experiències han fet que la mateixa persona s’enriquís.  

D’alguna manera o altra sí que és un fet que ha marcat al llarg de la seva vida. Tot i 

així, no sé pas com hauria anat tot si el seu passat hagués estat diferent.  

 

- Pensa que si no hagués estat orfe tot hauria estat diferent? 

Potser hagués sigut tot diferent. Tot i que no té mal caràcter, igual hauria estat més 

feliç pel fet de tenir una família. 

 

- Quins sentiments desemboquen en vostè les experiències de Josep Elfa, el 

seu marit? 

Fan que tingui molt més afecte envers a ell. Recordo perfectament els primers cops 

que m’ho explicava, plorava de mala manera, m’afectava molt. Avui dia, després de tants 

anys sentint aquesta mateixa història, podríem dir que ja m’ho he pres d’una altra manera. 

 

- Creu que avui dia segueixen havent casos com el d’ell? 

Sí, crec que sí. Deu haver un tractament diferent, potser menys rígid. És a dir,  

segurament n’hi ha però avui dia es viuen d’una manera diferent. 

 

- Per acabar, què en pensa dels orfenats d’avui en dia? 

Penso que han d’existir, que són totalment necessaris, ja que hi ha persones que 

necessiten aquests centres. Sempre que hi hagi un tractament adequat aquests centres 

seran beneficiosos per la societat. Suposo que avui dia les coses seran diferents d’ençà 

que hi va estar el meu marit, han passat molts anys i les coses han canviat.  

M’agradaria acabar aquesta entrevista afegint unes paraules. M’ha agradat poder 

contribuir a fer aquest treball. Ho he fet molt de gust. Tot el que sigui poder ajudar a deixar 

escrit el passat del meu marit i a contribuir a fer un bon treball, ho faré de bon grat. 
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Joana Bertran, la dona d’en Josep, va ser de les primeres persones –juntament amb 

les seves filles– amb qui em va interessar parlar. Ella ha estat una persona de plena 

confiança per a en Josep, a qui ell va confiar la seva història. Sempre ha mostrat un gran 

interès per la història del seu marit i, per aquesta raó, calia fer-li una entrevista per tal de 

contrastar la informació donada per en Josep. Les preguntes han estat recollides al llarg de 

diferents dies, ja que en ser una persona que veig gairebé diàriament les preguntes anaven 

sorgint en converses en tardes diferents a casa seva, tot i que també sorgien noves 

preguntes conforme avançava l’entrevista. 

Es pot dir que la informació que se’n extreu d’aquesta entrevista es veu novament 

en la tertúlia en família, informació que és comentada per tots els membres de la família. 

Tot i així, en aquesta entrevista hi ha una síntesi dels trets més destacats del pensament 

de Joana envers el seu marit, en Josep. 

Des del moment en que es van conèixer i en el punt en que la infància d’en Josep va 

començar a sortir a la llum, Joana ha desenvolupat un sentiment de protecció cap en 

Josep, per tal de compensar d’alguna manera els fets viscuts en la infància. Sempre ha 

destacat els valors que ell té com a persona, fent incisió en allò que hauria pogut ser si ell 

no hagués lluitat com ho ha fet al llarg de la seva vida. És a dir, en comptes de ser una 

experiència negativa en la seva vida, ell la ha aprofitat per enriquir-se de bons coneixement 

i saber valorar més la seva vida. 

 

5.2 Tertúlia en família 

La vida d’en Josep Elfa ha estat sempre comentada per les persones que l’envolten, 

que l’estimen i que l’acompanyen en el seu dia a dia. D’alguna manera o altra ell ha fet 

partícips de la seva història a aquestes persones que l’escorten en el seu camí. És 

precisament per aquest fet que era necessari una posada en comú amb aquestes 

persones més properes a ell: la seva família. 

Aquesta tertúlia, el contingut de la qual s’analitza en aquest apartat, és una reunió 

dels familiars més propers a en Josep –amb ell inclòs–. En el decurs de la trobada es 

conversarà, es compartiran idees i es contrastaran opinions. Per tal que aquesta tertúlia 

tingués sentit dins d’aquest treball de recerca, calia que els temes a tractar giressin al 

voltant d’en Josep o bé que fossin preguntes per tal de treballar l’àmbit més familiar a partir 
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de la seva vida. Es tractava de trobar alguna manera de contrastar la informació que ell 

havia donat, de saber com veien els altres membres de la família la vida d’en Josep.  

El lloc de trobada és a casa d’en Josep, la casa de la qual tots hi formen part. Es fa 

a casa seva perquè el tipus d’investigació que he plantejat és una “història de vida” i els 

espais propis són els que propicien millor el record. Per a cap de les persones que 

participen a la tertúlia és un lloc estrany, d’alguna manera és casa de tots. 

Per incitar al diàleg i el bon ambient en la tertúlia, aquesta s’inicia amb una mostra 

de fotografies d’anys enrere. D’aquesta manera es comença a debatre a partir dels records 

que van sorgint.  Es va pensar en diverses fotografies per tal que cada participant a la 

tertúlia pogués dir que li suggeria cada imatge, pensant que els records que evocaria 

serien diferents. 

Pel que fa a l’objectiu d’aquesta tertúlia cal dir que no en té un de sol, sinó que es 

planteja per diversos motius. El primer objectiu i el principal, és el de crear una entrevista 

multidireccional en la qual es pugui tenir diverses opinions de les persones més properes a 

en Josep i, fins i tot, d’ell mateix, perquè el record que ell té es pot anar fent present a partir 

d’algun comentari fet algun altre participant a la tertúlia. Les opinions abasten des de els 

temes més rutinaris fins als relacionats amb el passat, tots ells tractats al llarg del treball. 

Un altre dels motius d’aquesta tertúlia és el de conèixer quina és la situació actual de la 

vida d’en Josep i així poder determinar quins lligams actuals i com són les relacions amb la 

seva família. 

La tertúlia està formada pels membres més propers a la família d’en Josep. Així 

doncs, tan sols estarà formada per la seva dona i les seves dues filles, a més a més de 

l’autora del treball, que en cap moment participa en el debat. L’autora només exerceix la 

funció de narradora externa.  

El primer membre i lògicament el més important de tots ells, és en Josep Elfa. Un 

altre dels membres és Joana Bertran i Alegrí. A més de ser la seva dona, és qui l’ha 

acompanyat durant seixanta anys de la seva vida.  

La seva filla gran, Mercè Elfa i Bertran, qui avui dia segueix vivint a la casa de Lliçà 

amb ells. I per últim, la seva filla petita, Josefina Elfa Bertran, que actualment viu a Mollet i 

no es troben tant sovint com voldrien. 
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 Un cop presentats els objectius, els temes a tractar i els membres només cal dir que 

la tertúlia es va fer el vint-i-dos de setembre de 2009 a Lliçà de Vall i que va durar gairebé 

tres hores. 

 

- Per començar, m’agradaria que triéssiu dues fotografies de les que hi ha a 

sobre d’aquesta taula. Perquè heu triat aquestes fotografies i no unes altres? 

Fotografies d’en Josep Elfa 

1º fotografia seleccionada: Parets 4 Marzo 1958. 1er cumpleaños de Josefina28 

Josep: En aquesta fotografia es veu la celebració del primer any de la Josefina El pastís 

del centre de la fotografia era fet per mi. 

Josefina: Aquest pastís era fet per vostè? 

Josep: I tant! 

Mercè: Recordo que cada any el feia i, a més a més, feia figures de massapà. En aquesta 

fotografia tu tenies les galteres Fina. Quan vas néixer recordo que vaig dir “Quina salsitxa!”, 

tenia molta enveja, quasi li tenia mania i tot. 

Josefina: On era això? 

Joana: Era a Can Dolç sobre el bufet, n’estic completament segura. 

Mercè: Per cert, us heu fixat en un detall? Darrere de la fotografia està escrit en castellà. Si 

ens fixem en la dada del darrere era el 58, en ple franquisme, i uns catalans com nosaltres 

–de tota la vida– vam arribar a escriure en castellà. 

Josep: Mira Joana! Era la teva lletra! 

Mercè: Jo crec que amb aquesta fotografia el meu pare vol que quedi constància que era 

un gran pastisser. 

2º fotografia seleccionada: Parets 6 de Maig 1962.29 

Josep: Recordo que estava a dalt del tractor, vaig decidir tirar enredera però amb la mala 

sort que la Josefina estava al darrere... Gairebé l’atropello, estava just darrere la roda 

gran... 

Josefina: Si em descuido m’aixafa! 
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 Annex 4, pàgina 35, fotografia 1. 

29
 Annex 4, pàgina 35, fotografia 2. 
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Mercè: Mirant bé aquesta foto, sempre ens han dit que ens assemblem, però jo trobo que 

no... 

Josefina: Jo de vegades em miro al mirall i depèn quina expressió em recorda molt a tu. 

Tot i que a la cara a cara no m’hi veig la semblança. 

Mercè: Sempre han dit que ens assemblem i jo trobo que no. 

 

Fotografies de Josefina 

Fotografies seleccionades: Dia de Rams.30 Sant Valerià 1-5-1960.31 

Josefina: He agafat aquestes perquè primer he deixat que els altres agafessin i triessin. 

Però deixant de banda que són les que han quedat, també són les que estem els quatre i 

em fa gràcia. Evidentment que no recordo de cap de les dues fotografies. Sé que fèiem 

cada any la palma i que era Sant Valerià. 

Joana: I tan que és Sant Valerià! 

Josefina A més a més també devíem estrenar conjunt de roba! Sempre anàvem vestides 

iguals. 

Joana:  Per la palma tothom anava a Sant Valerià. A la Mercè per aquest temps li faltaven 

dents. 

Josefina: Doncs això, no puc dir gaire més de les fotos que he agafat. A part de que em fan 

gràcia perquè estem els quatre. 

Mercè: Oi que sembla que no pugui ser que nosaltres haguem sigut així de petites i els 

pares tan joves? Jo no recordo els pares de joves... 

Joana: Apa! 

Josefina: Jo tampoc ho recordo. La meva imatge és del dia a dia, sé que heu sigut joves 

però no ho recordo. 

Mercè: Quan vam venir a viure aquí els pares tenien 50, al arribar ens vam treure el carnet. 

Imagina’t, aleshores, ells tenien l’edat de la Josefina i no en recordo res.  
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Josefina:  El que recordo era el pis de Can Dolç: la butaca que hi havia, la calaixera tan 

alta de l’habitació de la iaia... És curiós aquestes coses, suposo que ho recordo tant perquè 

era la nostra primera llar. 

 

 

 

Fotografies de Joana 

1º fotografia seleccionada: Barcelona 18-7-1955 (Tibidabo).32 

Joana: He escollit aquesta perquè anàvem a augmentar la família. Era una sortida que vam 

fer al Tibidabo i estava embarassada de la Josefina. M’agrada molt la fotografia, em fa 

molta il·lusió recordar aquests temps. 

Mercè: Oh, i tant! Mira quina panxa, estaves a punt de treure el cap! 

Joana: La veritat és que no anàvem a masses llocs. Però ves per on, aquell dia vam decidir 

fer una sortida abans del naixement. 

Mercè: Recordo que era un 18 de juliol. A casa nostre sempre hem sortit estranys. Érem 

anarquistes, republicans, no creients, fins i tot van tancar l’avi, però ens anàvem d’excursió 

el 18 de juliol precisament. 

Josefina:  Però no pas per res dels motius relacionats amb la festa d’aquell dia. Era el dia 

que el “papa” feia festa i no treballava, per tant, podíem sortir. 

Mercè: Em sobta el fet de saber que érem més pobres que una rata, però la foto no faltava 

mai. 

Josep: I tant! La pesseta sempre era per la fotografia. 

2º fotografia seleccionada: Parets 6 de Maig 1962.33 

Joana: Aquesta altra també m’agrada força. La família tal i com es veu ja estava 

augmentada, ja teníem la família completa. 

Josefina:  M’encantava escombrar aquesta escala. Cada dissabte al matí m’hi posava. 

Josep: Ja us va costar força venir cap aquí, ja! 

Josefina:  Jo sé que me’n vaig anar de vacances a Sant Feliu i al tornar ja vaig venir a viure 

aquí. No m’han agradat mai els canvis. 
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Josep: Tot i així, jo penso que a Can Dolç vam viure feliços... 

Joana: N’estic totalment d’acord! 

Mercè: No, perdoneu-me, fins que va venir la “iaia”. A partir d’allà va ser una tortura. No 

se’m oblidarà mentre visqui... 

Josep: Recordo perfectament quan venies i em deies que no et deixava fer tal cosa o tal 

altre. Jo sempre deia: I qui és ella per dir-te que has de fer? 

Josefina:  La iaia sempre manava. 

Joana: Sempre ha sigut molt autoritària. 

Josefina: La veritat és que no ho recordo massa. Sempre havia tingut un caràcter molt fort, 

era qui duia els pantalons. S’ha de pensar que va perdre la mare amb 12 anys i aleshores 

va haver de fer de pare i de mare, va fer tots els rols. 

Josep: Jo sí que ho recordo, sí... Era molt seva, tot s’havia de fer a la seva manera. 

Mercè: Això sí, ens explicava uns contes molt macos quan anàvem a dormir. 

Joana: I feia vestits per les nines. 

Mercè: Sí, però després no ens els deixava posar. 

Joana: Digueu el que digueu ara, en la distància del temps, jo era feliç a Can Dolç amb 

vosaltres. No anàvem mai enlloc però mira era molt i molt feliç.  

Mercè: Jo també ho devia ser! A aquella edat encara no havia tingut temps de no ser-ho, 

era l’any 62, només tenia nou anys. 

Joana: Ara el món ha canviat, m’he fet vella... Tinc de tot, però és diferent. Abans no 

teníem de res, ni tan sols vacances, però érem feliços. 

Josep: Les primeres vacances que vam tenir van ser a Begur. 

Mercè: Jo ja tenia 18 anys! Des de llavors no hem parat mai de viatjar. 

Josefina:  Jo en tenia catorze. 

Josep: Vam anar amb els oncles, en dos cotxes. 

Mercè: Aquelles vacances la Fina i jo dúiem un Chemist Lacoste de color verd poma. Vam 

portar aquells jerseis fins que tenien forats, era un gran privilegi tenir-los. 

Joana: S’ha de dir que no teníem gaires diners, però sempre anàveu bastant bufones. Era 

el “papa” i jo els que anàvem més sacrificats, però vosaltres estàveu força acomodades. 
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Josefina:  Mai ens ha faltat de res. Sempre hem tingut regals de sants, aniversaris, reis. 

Hem tingut de tot. 

Josep: A més a més anàveu a una escola privada. Sempre hem intentat donar-vos tot el 

que podíem. 

 

Fotografies de Mercè 

1º fotografia seleccionada: Domingo de Rams 26-3-61.34 

Mercè: He triat aquesta fotografia per un motiu: aquí queda constància del que parlàvem 

abans, sempre hi havia diners per vestir-nos bé quan tocava. 

Joana: Més que segons qui que tenia més diners. 

Mercè: En aquella època, en un poble com el nostre, que les netes d’un roig anessin ben 

vestides, portessin el ram, anessin amb barret, etc. era molt important. 

Josefina:  No ens faltava res, anàvem a conjunt, fins i tot, els guants. 

Josep: Nosaltres ho havíem passat una mica pitjor, però sobretot que a les meves filles no 

els hi faltés de res... 

Mercè: En aquell temps, amb tota la penúria econòmica, sempre ho estrenàvem tot, 

sempre anàvem iguals. També recordo que anàvem al Corte Inglés un cop a l’any a 

comprar. 

2º fotografia seleccionada: 18 de Julio “Las Marmotas”.35 

Mercè: La fotografia és de un 18 de juliol, dia de festa, a les Marmotes. Quan sortíem a 

algun lloc ho solíem fer aquest dia, tal i com es veu a les altres fotografies, que era el dia 

que el pares tenien festa. 

Josefina:  Aquí també hi anàvem amb la tieta. Ens feia una paella molt bona! Tot i que jo 

aquesta fotografia no la recordo, era massa petita. 

Mercè: La roba que portàvem l’havia fet la iaia. Si us hi fixeu, el “papa”, tota la vida ha 

agafat el menjar de la mateixa manera. 

Josep: Sí que és veritat, manies que tinc. 
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- Quina visió teniu dels primers anys de vida d’en Josep? Dit en altres paraules, 

com penseu que ha pogut anar la seva història?  

Joana: Sempre he pensat, no perquè sigui el meu marit, que és molt bona persona. En els 

llocs que ha estat podria haver sortit mala persona però, per sort, no ha estat així. 

Josefina:  Els seus primers anys de vida no sé com van ser, però segur que tristos. 

Mercè: Qui puja sense pare, sense mare, sense avis, sense cap referent familiar... Han 

hagut de ser molt tristos. 

Josep: Quan vaig conèixer els meus germans malauradament ja era molt gran. 

Mercè: El que passa que quan el “papa” ha explicava tot això si que pensava pobre home. 

Tot i així, per mi és el meu pare i mai l’he associat a un nen orfe, ho veig com dues coses 

separades. Quan vaig néixer ja no era aquell orfe, sinó que era el meu pare, em queda una 

mica lluny aquell pare abandonat. 

Joana: Et passa exactament igual que a mi. Ens vam prometre i recordo que plorava molt 

quan explicava la seva vida. 

Josep: Jo sempre deia: Tot el que no he tingut, vull que ho tinguin les meves filles. 

Mercè: Sempre, i tant! 

Josefina:  També cal dir que va tenir força sort en els centres on va estar, excepte en un 

que eren unes males bruixes parlant clar. Eren col·legis tancats però els educaven, els 

cuidaven. 

Josep: Depenent del lloc. També havíem passat molta gana en algun centre. Una barra de 

pa per a moltes persones, entre d’altres coses. 

Mercè: Trobo que després de passar una infància i una adolescència dura, va tenir la sort 

de trobar la tieta i, és a partir de llavors, que comença a gaudir d’una família. Tot i que 

s’havia espavilat tot sol i ningú li havia donat res, va ser una ajuda tenir un suport. 

Josep: La veritat és que amb algú al costat les coses ja es començaven a veure d’una altra 

manera. Tot i així no m’agrada pensar en el passat, no ho oblido, però tampoc m’agrada 

pensar-hi. 

Joana: En Josep s’ha de dir que mai ha sigut una persona rondinaire, ni ha fet servir el seu 

passat per fer-se la víctima ni res d’això. Sempre ha seguit endavant. 
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Josefina: Tampoc li ha agradat mai explicar-ho. No ho feia servir com a pena, ens ho 

explicava a nosaltres i no hi donava més voltes. 

Mercè: No és gens rancuniós. Quan ho explica mai ho explica amb ràbia ni amb rancúnia, 

sinó com un simple fet del seu passat. 

Josefina:  A més a més, el fet d’haver d’espavilar-se ell sol, el devia fer més valent. Només 

es tenia a ell mateix, no rebia influències ni negatives ni positives de ningú. 

Mercè: Ningú li ha tret mai les castanyes del foc. Avui dia, sense cap referent, cap familiar, 

en un món com l’actual, el més probable és que res hagués sortit bé. 

Josep: He tingut la sort de viure en un ambient de pagès, igual si hagués crescut en un 

entorn de Barcelona ho hagués passat pitjor. 

Joana: Al meu costat crec que s’ha tornat més calculador. Ell abans era feliç treballant com 

un burro i tirant endavant ell sol, en canvi, jo sóc més exigent. 

Mercè: També s’ha de reconèixer que si tenim una casa és gràcies a ell, ja que a ell se li va 

posar entre cella i cella. 

Josep: Havíem d’estalviar 11000 pessetes cada tres mesos per pagar el terreny de la casa, 

a més a més de mantenir dues filles i pagar l’escola. Ens en sortíem com podíem: no 

sortint, anant a buscar escudella que semblava aigua bruta, apedaçant roba... 

Josefina: Encara recordo quan una capça de galetes era celebrada com un cas 

excepcional. 

 

- Com i quan us ha explicat la seva història? 

Mercè: No hi ha ni com ni quan, és a dir, a mesura que vam tenir ús de raó la història 

anava sortint. D’alguna manera es pot dir que l’hem sabut sempre, no era res secret. 

Anàvem parlant sobre el tema contínuament, en aquella època sense televisió ni res se’n 

parlaven bastant de les coses. 

Josefina:  Recordo haver-ne anat parlant. He crescut sabent que el meu pare no tenia 

pares, bé, en tenia però com si no hi fossin... 

Mercè: No recordo cap dia que ens digués: Nenes veniu que us he d’explicar una cosa. 

Això no ha passat mai. 
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- Quins sentiments teniu envers els pares d’en Josep? 

Josefina: Cap, cap ni un. I si en tingués algun, seria de ràbia. 

Mercè: Ara, amb l’experiència que he anat adquirint al llarg dels anys, he après a no jutjar a 

la gent. Quan era més jove segurament els odiava, més en especial a la seva mare. 

Josep: Sincerament, no tinc sentiments ni bons ni dolents. Senzillament perquè no els puc 

tenir, com ni tan sols els coneixia. 

Mercè: De vegades també em pregunto què és el que va passar. Però quan hi segueixo 

pensant m’adono que, en realitat, no m’interessen els pares del meu pare. 

Joana: Des de que el vaig conèixer que no em va importar el fet que fos orfe. Fins i tot vaig 

pensar: pobre noi. Realment em feia molta pena. Sempre l’he estimat igual vingués de on 

vingués, no m’importava en absolut la seva condició, al meus pares també els hi va caure 

bé. 

Josefina: Mai m’he parat a pensar que en penso d’ells. Com que mai han existit en el meu 

món, mai m’he posat a pensar-hi seriosament. 

Mercè: Tens raó. Quan ets més jove tens la sang molt calenta i penses malament. Avui dia, 

per si de cas, no jutjo a ningú, senzillament penso que quina mala jugada que una mare no 

pensi en el seu fill... A més a més, al conèixer els meus altres dos avis vaig pensar: quina 

sort de no tenir-ne dos de més! 

Josefina: Hem nascut i no els hem tingut. 

Mercè: Exacte, per això no ens han fet mai falta. A més, com pots trobar a faltar una cosa 

que no has tingut mai? 

 

- Com haguéssiu reaccionat si al cap dels anys un dels dos hagués aparegut? 

Josep: No ho sé pas... No en tinc ni idea. 

Mercè: Jo crec que hagués sigut injusta. Què pintaven al cap dels anys a casa nostre? 

Joana: M’hagués repenjat en la seva reacció. I sinó els hi hagués dit adéu! 

Mercè: Com que hem conec, en comptes de pensar que volia el “papa”, els hagués fet fora 

directament. 
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Josefina: Encara que haguéssim tingut relació, un cop s’haguessin presentat, m’imagino 

que tindríem una cert respecte. Són els nostres avis però també és com si no hi fossin. Són 

els meus avis perquè són els pares del meu pare, però en realitat no ho poden ser... 

Joana: Seria molt difícil posar-hi afecte. 

Josefina: Tot dependria del que en Josep volgués. 

Josep: És diferent parlar-ho de viure-ho. Però després dels anys, a mi tan se me’n donava. 

Sempre he estat sol i al cap dels anys ja no hagués necessitat a ningú, no m’haguessin 

servit de cap ajuda, al contrari. 

 

- La història d’en Josep us ha pogut unir més com a família? 

Josefina: Crec que no, ja estàvem units. 

Mercè: No és la història del “papa” la que ens ha unit, perquè mai no l’hem compadit. És el 

tarannà del papa que ja és bon home. 

Josefina: Em feia pena, per tot el que va passar. 

Mercè: Ens ha unit la manera de ser del nostre pare. És un bon pare i un bon home. 

Joana: No l’hem estimat més per no tenir pare ni mare. 

Josefina: Com forma part de la seva vida, amb el pas del temps ho vaig anar acceptant. 

Mercè: No l’estimem ni més ni menys, ell és el que s’ha fet estimar i no pas el fet de no 

tenir pares. Mai no hem pensat en això, l’estimem perquè ha sigut un bon pare i un bon 

marit. 

Joana: Mai hem pensat en que no tingués pares. 

Josefina: Hi he pensat quan s’ha tret la conversa o quan parles amb algú. 

Mercè: És veritat! Quan et pregunten: Com et dius? Elfa? No havia sentit mai aquest nom. 

Són quatre lletres que ningú escriu bé. 

Josep: Jo penso que la vida ha anat així i mai m’he preocupat massa per com va anar tot. 

Molta gent m’ho ha preguntat, però si m’han abandonat és perquè no volien saber res de 

mi, doncs s’ha acabat, no en vull saber més. En el moment en que em van parir, ells van 

quedar morts per mi, ni més ni menys. 

 

- Quina és la vostra idea de família? 
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Josefina: De vegades complicat, però tenir-ne una és bonic. 

Mercè: Enrenous i embolics. Tot i que m’agradaria haver tingut una família gran, però si 

profunditzes és una situació força complicada. 

Josefina: Tot i així, és necessari tenir família. 

Mercè: És imprescindible. 

Joana: És fantàstic tenir una família. Però també és inversemblant tenir-ho tot, que tot sigui 

perfecte. Ara sé com és una família, m’agrada, però quan et trobes enmig de tots els 

enrenous ja no es veu tan bonic. 

Josep: Nosaltres quatre. Ja en tinc prou, no necessito a ningú més. 

 

- Què creieu que en Josep ha pogut aportat a la família que ell no hagués tingut?  

Mercè: Tot. La seva frase és: Vull que tingueu el que mai he tingut. 

Josefina: N’estic totalment d’acord. 

Josep: No sé pas que he pogut aportat, però prometo que he fet tot el que he pogut. 

 

- Definiu en una paraula la vostra vida. Perquè aquesta paraula i no pas una 

altra? 

Joana: Bé. Per la companyia, per la família, per la relació amb en Josep. 

Mercè: Avorrida. No hi ha cap al·licient, no hi ha “xispa”. 

Josefina: La meva avorrida no, de jove més que ara. Estic millor ara que de jove. Però 

sempre he pensat que he passat per aquesta vida sense haver deixat cap empremta, 

sense pena ni glòria. Tampoc he procurat per fer el contrari, simplement he anat fent, sóc 

còmode. 

Mercè: Això no és veritat. Tothom en aquesta vida hi som perquè formem part de 

l’engranatge i sense nosaltres aquest engranatge no seria possible. 

Josefina: Jo estic en aquest món perquè m’hi han portat. La meva  vida ha sigut còmode, 

també he anat a col·legi, he treballat, però tot era bastant indiferent. Tot i així no em puc 

queixar. No he sigut infeliç però immensament feliç tampoc. 

Joana: Jo penso que quan érem a Can Dolç no ens faltaven tantes coses, però ens 

estimàvem, estàvem junts i jo ja era feliç amb això. Sense gairebé res ja érem molt feliços. 
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Josep: He tingut una vida bastant problemàtica però, tot i així, he estat feliç sempre. 

Sempre he mirat de ser lo mes feliç possible, tot i que no sempre ho he estat. La felicitat 

només la pots tenir per moments. 

 

- Teniu alguna cosa més a afegir, algun comentari, alguna idea? 

Josefina: La meva família és com és però tampoc la canviaria. 

Joana: Aquest treball que fas porta una mica d’enrenou, de complicacions, però penso que 

ha sigut molt bonic poder-te ajudar. 

Josefina: I recordar coses bones o dolentes que igual ja ni recordàvem. 

Mercè: Feia anys que no havíem tornat a parlar del tema. 

Josep: Jo també l’al·licient que he tingut una altra família, no de sang, però si de sentiment. 

Mercè: Jo no hi crec amb els enllaços de sang, la fricció fa l’afecte. Tot i que la família 

també es important. 

 

- Que ha suposat per vosaltres aquesta tertúlia? 

Josefina: Molt bona, agradable. 

Mercè: Una experiència molt agradable, hem pogut recordar vells temps. Jo creia que seria 

una situació una mica forçada i incòmode però ha estat tot al contrari. Ha estat molt bé. 

Josefina: El fet de mirar fotografies antigues ens ha fet recordar molts moments. 

Joana: Molt bona, a mi m’ha agradat molt. 

Josep: I tant que m’ha agradat! 

 

- Gràcies a tots quatre per la vostra col·laboració, espero que hagueu passat una 

bona estona. 

 

En acabar les tres hores de diàleg i d’analitzar la tertúlia profundament, les principals 

idees que es recullen sobre aquesta trobada són varies. 

Pel que fa l’oportunitat i la situació de la tertúlia es pot dir que tots els membres s’han 

sentit còmodes –així ho han reconegut al final de la tertúlia– i han participat de manera 

semblant tots i ho han fet activament donant resposta a les preguntes plantejades.  



Història de vida d’en Josep Elfa         66 

 

Pel que fa al contingut del que s’ha tractat, s’han compartit idees sobre els temes 

plantejats, s’ha discutit sobre assumptes que no es veien des del mateix punt de vista, 

s’han donat opinions diverses, etc. Cal remarcar que les fotografies han estat un punt de 

partida, per un motiu, molt útil per tal d’aconseguir tot el que s’ha esmentat anteriorment. 

Gràcies a les imatges el clima s’ha vist més relaxat i els membres no s’han trobat tant 

forçats en la situació, de la mateixa manera que han sorgit nous temes o anècdotes del 

passat, perquè cada imatge suggeria, a cada membre de la tertúlia, moments i situacions 

diferents 

Un altre dels punts importants, és el fet que no s’ha canviat de tema ni s’ha acabat 

parlant de temes no referents a la vida d’en Josep. En tot moment els membres han seguit 

el fil de la tertúlia i han sorgit noves preguntes que no estaven proposades per debatre. 

Fins i tot s’ha fet força complicat sintetitzar tota la informació que ha arribat a sorgir. Tal i 

com plantejàvem al principi d’aquesta tertúlia, s’ha vist quina és la relació amb la seva 

família actualment i quins són els lligams que els uneixen i que els formen com a família. 

Segur que podríem dir que això és així en la majoria de famílies, però en aquest cas, 

penso que els lligams familiars es veuen clarament condicionats pel passat del Josep, 

especialment en la seva dona, Joana, és la persona que té més present el passat d’en 

Josep, de fet el passat de l’un i l’altre estan vinculats des de fa molt de temps i en algunes 

qüestions es fa difícil saber qui és qui. Des que el va conèixer va conviure amb aquesta 

història, sabent quin eren els seus sentiments i els seus pensaments, que ara ja formen 

part d’ella. D’altra banda, les seves filles el van veure i van conviure amb ell com allò que 

avui en dia en podríem dir: un home “de família” i un home amb una família, i amb tot el 

que ella comporta, que l’acompanya en tot moment. 

 

 Una de les raons per a fer aquesta tertúlia ha estat la necessitat de donar validesa al 

que deia en Josep Elfa, calia contrastar la seva visió i calia veure si hi havia coherència. 

Després de parlar de com s’ha anat desenvolupant la tertúlia al llarg de la tarda, vaig veure 

que m’era molt útil perquè em permetia analitzar totes les coses que es diuen al llarg de la 

xerrada. 

En aquesta tertúlia podem veure clarament la gran implicació d’en Josep en la seva 

família, especialment en proporcionar a les seves filles una vida millor que la que ell va 

tenir. Elles, la Mercè i la Josefina, han anat a una escola privada, han estrenat roba en 

dates especials –comparada en llocs privilegiats com el Corte Inglés o Can Barbany, 

sempre les dues a conjunt i amb el mínim accessori necessari–, han tingut tot tipus de 
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regals –tant per reis, aniversaris, sants, etc.–, és a dir, en Josep sempre ha intentat 

dóna’ls-hi tot el que ell no ha pogut gaudir en la seva infantesa sense família. Clarament 

tots aquests detalls han estat molt apreciats i valorats per la seves filles, que afirmen que 

tot el que han tingut i que tenen és gràcies a ell, però també han estat apreciats per la seva 

dona. La Joana és la persona a la que li ha afectat més la història d’en Josep. Sempre ha 

pensat que podria haver sortit una mala persona, ja que no tenia cap referent familiar on 

emmirallar-se, però certament tampoc li ha calgut. A més a més, mai ha fet servir la història 

per fer-se la víctima de la situació, sinó que fins i tot, ell ha estat al seu costat intentant fer-

la feliç.  

El que ha quedat ben clar és que, tant un com l’altre, s’han sacrificat perquè les 

seves filles gaudissin de la infància que es mereixien i que en Josep no va viure. Ells no 

disposaven de gaires recursos econòmics però sempre sortien els dies de festa –com a 

contradicció amb el significat polític que té, quasi sempre els dies 18 de juliol36–, es feien la 

foto de record i fins i tot van ser els primers del poble en anar de vacances, molt abans que 

ningú del poble. 

 

                                                             

36 Annex 5, pàgina 48, Fotografies familiars 36-37. 
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6. Conclusions 

La història de vida d’en Josep Elfa ha estat un treball gratificant, amb  gairebé 10 

mesos complets de feina, però amb uns resultats que em semblen prou satisfactoris. Hi ha 

hagut una total implicació d’en Josep i de la seva família, la qual cosa m’ha facilitat el 

procés de recerca. 

Amb el treball acabat i tancat, puc afirmar que ha estat una recerca que m’ha aportat 

un coneixement a dues bandes. En primer lloc, un coneixement més objectiu: és el cas 

d’aprendre com es fa un bon treball de recerca, quina metodologia s’ha d’aplicar en cada 

treball, la selecció de fonts d’informació i a més a més conèixer que és una “història de 

vida” i saber que hi ha altres mètodes d’investigació possibles. Més enllà d’aquesta part 

més objectiva i clara, em quedo amb el que n’he après d’en Josep: una lluita constant en la 

vida per aconseguir allò que realment vols, deixant de banda la rancúnia i els mals 

pensaments cap als altres, únicament centrant-te en el teu objectiu principal en la vida per 

tal de mantenir la felicitat que en algun moment o altre algú et pugui treure. 

En acabar el treball de recerca puc afirmar que la infància d’en Josep Elfa ha estat 

fortament marcada pel fet de ser orfe, pel fet de passar per diferents orfenats dels quals en 

recorda molts dels seus racons. 

En Josep Elfa no només passa una infància dura perquè, per la seva condició d’orfe, 

es veu obligat a viure en distints orfenats, sinó perquè a més a més li toca viure una etapa 

de la història d’Espanya que ja era prou dura per a qualsevol. No obstant ell posa tota la 

seva energia i les seves ganes de lluitar per superar qualsevol obstacle que se li posi pel 

camí i  per tal de seguir endavant. Sens dubte, ja des de la infància, ha viscut una vida de 

canvis constants provocats per el context històric o bé per la seva infància i vida laboral. 

Tot el que en Josep ha anat dient s’ha pogut confirmar i validar amb el que han dit 

els altres membres de la família. També ha quedat clar de quina manera és en Josep Elfa, 

perquè la forma com ha construït la seva vida ho diu, sense fer-se mai la víctima de la 

situació, sinó sempre amb un esperit de superació admirable, un neguit per millorar que 

l’ha portat a sacrificar-se, ell i la seva dona, perquè les seves filles gaudissin de la infància 

que es mereixien i que ell no va viure. El treball ha permès veure ben clar que en Josep ha 

aconseguit unir a la família per les seves ganes de viure, la lluita constant i el seu caràcter, 

no pas per les seves dures vivències en el passat. 
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Arribats a aquest punt, al final del treball, ja es pot veure què s’ha aconseguit amb el 

treball Història de vida d’en Josep Elfa. Es pot valorar el punt d’arribada del treball, però val 

la pena que pensem quin era el punt de partida, per tal de fer balanç de la feina feta.  

Les hipòtesis, el punt d’inici del treball, plantejades en els primers moments de 

l’elecció del tema, poden ser corroborades o en cas contrari, desmentides. La primera 

hipòtesis plantejada, “la infància d’en Josep ha condicionat la seva vida”, és totalment 

certa. D’una manera o altra, en més grau o menys, ha estat un condicionant fins el dia 

d’avui. És la època de la seva vida recordada amb més força, però sempre des de un àmbit 

més personal. Sempre el recorda sense cap tipus de rancúnia ni de dolor, tot i estar molt 

present en el seu dia a dia. La segona hipòtesis, no menys important, “el fet de ser orfe és 

el que més ha condicionat la seva vida perquè no va disposar d'un nucli familiar estable; en 

la seva vida, aconseguir aquesta estabilitat ha estat un objectiu permanent”, també és 

certa. El seu estat d’orfe ha fet que en tot moment tingués present el formar una família en 

un futur. Tal i com les seves filles corroboren, ell mai ha volgut que es repetís, en el seu 

nucli familiar, la història que ell va viure. També ha desitjat sempre que la seva família 

pogués tenir el que ell no havia tingut, per molt esforç que li suposes. Pel que fa les 

hipòtesis secundàries, cal dir que ja queden englobades en les dues primeres –d’aquí que 

siguin secundàries–, per la qual cosa també queden afirmades. Veien la seva biografia, ja 

queda prou clar que la seva vida en cap cas ha estat fàcil, no li han regalat res. Aquesta 

vida, a més amés de no ser fàcil, ha fet que valori molt més la família amb tot el que ella 

comporta, aportant sempre tot el que d’ell depenia. 

Els objectius, com a punt d’arribada del treball plantejats a la introducció, s’han 

complert tots tal i com ja s’ha comentat anteriorment: he conegut la història d’en Josep des 

del seu naixement coneixent a la vegada tot el que va viure en els diferents orfenats; al ser 

un relat en 1ª persona els sentiments d’en Josep ja anaven sorgint en el mateix relat; a 

més, em pogut conèixer per ell mateix i per el seu entorn que determinats aspectes de la 

seva vida si l’han afectat a posteriori.  Per últim, s’ha fet una recerca del context dels 

moments en referència a la vida d’en Josep, per la qual cosa s’ha pogut conèixer com era 

la vida d’aquells temps i en quin context es trobava emmarcat. 

Després dels deu mesos de treball, tot i tenir un treball de recerca llest per 

presentar, cal dir que no és un treball que estigui tancat. Conforme anava avançant la 

recerca s’obrien nous i nous interrogants directament referents a en Josep, que tenen total 

referència a aquest treball. Per una falta de temps no ha estat possible donar resposta a la 

majoria dels interrogants que s’han plantejat. Per què el van abandonar? Per què al cap de 
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8 dies la seva mare torna a abandonar-lo? Què en va ser de la seva mare? I el seu pare, 

qui era? Pot ser que tingués germans? D’on va venir el cognom suposadament fictici que 

se li va atribuir? Com podia ser que hi hagués tanta semblança amb un dels suposats 

germans? Eren germans realment?... 

 

Josep Elfa i Lledó és una persona a qui no agrada pensar en el passat però tampoc 

l’oblida. Des de ben petit sempre ha estat sol, lluitant pels seus interessos i a la vegada 

s’ha sentit una persona feliç. És molt més que una persona, objecte d’estudi per a una 

recerca. És una persona amb una gran capacitat de superació. Per a mi sempre serà i és 

un model a seguir. Una persona que forma part del meu entorn familiar, i no tan sols això, 

sinó que és una persona molt important en la meva vida. 
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7. Fonts d’informació 

La “història de vida” d’en Josep s’ha pogut completar gràcies a una sèrie 

d’informacions obtingudes de tres fonts diferents. La primera d’elles són les institucions 

d’arreu de Catalunya, les quals han ajudat i col·laborat a donar credibilitat a la informació 

d’en Josep. Tot seguit els llibres i les pàgines web que han servit per donar informació a 

diferents nivells: sobre llocs d’estada d’en Josep, sobre la metodologia a utilitzar en el 

treball, etc. Per últim a les fonts personals, les més properes a en Josep per fiabilitzar el 

seu relat. 
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