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PRÒLEG 
 
La documentació als arxius històrics, 
tot i que no és gaire extensa,  
confirma els fets que es recorden en aquest llibre. 
 
Sembla confirmat que posaven en trens i camions  
les persones que calia evacuar de Madrid 
i que s’avisava directament el comitè local  
de les poblacions de destinació per si les volien acollir.  
Les poblacions les acollien per solidaritat, 
tot i que no tinguessin prou recursos. 
 
Es té constància que el 15 d’octubre de 1936  
un tren amb 185 nens i nenes i alguns professors procedents 
de Chamartín de la Rosa va arribar a Vilanova i la Geltrú, 
des de València,  
i es van instal·lar a Can Solers.1  
Aquest podria ser el tren amb el qual va venir  
en Francesc Sellés.  
 
El 18 d’octubre del 1936,  
la Generalitat va publicar un decret en què demanava  
la col·laboració dels ajuntaments catalans per acollir  
els refugiats de les zones més properes als fronts de batalla. 
 
 
 
 

                                                      
1 Puig Rovira, Francesc X., “La presència de refugiats a Vilanova durant  
la Guerra Civil (1936-1939)”, a Miscel·lània penedesenca (1993), pàg. 501-540. 
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L’1 de novembre, l’Ajuntament de Collbató va demanar 
acollir 20 infants.2  
 
El 14 de novembre van arribar-ne 32, tots del poble  
de Chamartín de la Rosa: 14 dones, 12 infants i 4 homes. 
La regidoria de Proveïments de l’Ajuntament 
els repartia menjar i el metge Francesc Dalit els visitava. 
Cobraven dues pessetes diàries i el seu representant  
per a les relacions amb l’Ajuntament era Emilio Vivó Grimau,  
que amb 64 anys era el refugiat de més edat  
i l’avi de Francesc Sellés.3 
 
Com que eren homes grans i dones  
i tampoc no hi havia feina a Collbató,  
no treballaven, però els infants  
van anar a l’escola del poble.  
Una refugiada que va arribar embarassada 
va tenir la filla aquí. 
 
A començament del 1937, 
el sosteniment dels refugiats es va fer crític  
per a l’Ajuntament. Els refugiats van sobreviure  
gràcies a la solidaritat dels habitants de Collbató. 
 
Aquest és el període de la història del país  
que ens explica en aquest llibre M. Àngels Sellés. 
La història està narrada des dels ulls 
i les vivències del seu pare.  
 

                                                      
2 Acta municipal de l’1 de novembre de 1936 (AHCBL). 
3 Factures dels pagaments a compte del pressupost i padró municipal  
del 1937 (AHCBL). 
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Les històries de vida com aquesta són molt importants 
perquè sovint complementen i matisen, 
i a vegades corregeixen, la macrohistòria oficial  
dels grans esdeveniments i els personatges públics.  
 
En definitiva, ens ajuden a entendre millor  
el nostre passat perquè, al cap i a la fi,  
la història està feta per homes i dones  
com en Francesc Sellés o qualsevol de nosaltres.  
 

Antoni Lardín i Oliver 
Doctor en Història Contemporània 

Vicepresident de l'Associació Cultural del Montserrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
TINDREM UNA CASA A CHAMARTÍN! 
 
El meu pare, Francisco Sellés,  
va néixer a Madrid l’any 1925. 
Era fill d’en Juan Bautista, d’ofici fuster, 
i de la Rosa, mestressa de casa. 
Tenia 4 germans més. 
El germà gran també es deia Juan Bautista, com el pare; 
la germana gran, Rosi; i les altres dues, Tere i Petri. 
 
En aquesta família hi havia el costum de posar sobrenoms. 
Al meu pare, sempre li van dir Curro,  
Currito o Paquito, segons qui l’anomenava. 
 
Era un noi molt rialler i juganer. 
Li agradava jugar i tocar la guitarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Els germans Sellés amb en Curro molt petit
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De vegades, però, era molt tossut i tenia mal geni. 
Sovint si la seva germana li agafava la bicicleta, s’enfadava. 
Si els amics no jugaven al que ell volia, també s’enfadava. 
 
De cop, s’amagava sota la taula 
I, amb la guitarra a les mans, 
tocava i tocava fins que li passava el mal humor. 
La guitarra el relaxava. 
Aleshores sortia i tornava a riure. 
Tornava a ser el noi rialler, simpàtic i vital de sempre. 
 
Quan va néixer en Curro, a Espanya regnava Alfons XIII, 
avi de l’actual rei Joan Carles I. 
Però qui manava de debò era un militar, 
el general Primo de Rivera. 
El setembre de 1923 havia pujat al govern 
per un cop d’estat, és a dir, 
imposant-se per la força de les armes, 
gràcies al suport de l’exèrcit i de la monarquia. 
 
Primo de Rivera era un dictador: 
governava el país de forma autoritària 
i no permetia que hi hagués eleccions. 
 
En aquell temps, la vida a Espanya 
era molt diferent de la d’ara. 
Moltes nenes no anaven mai a l’escola 
i la majoria de nens hi anaven només fins als 8 anys. 
Després anaven a treballar al camp, 
a les fàbriques, als tallers o d’aprenents a les botigues. 
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Hi havia molts analfabets, 
gent que no sabia llegir ni escriure 
perquè no havien anat a escola. 
I és que hi havia poques escoles. 
 
Hi havia moltes desigualtats socials. 
Alguns eren molt rics, 
perquè tenien fàbriques o grans propietats, 
mentre que la majoria de la població 
passava moltes dificultats econòmiques. 
 
Els obrers treballaven moltes hores 
i cobraven pocs diners. Molts no tenien ni feina. 
Els treballadors que buscaven feina 
anaven cada matí a la plaça del seu poble. 
L’amo arribava i n’escollia uns quants per treballar. 
Els altres no tenien feina aquell dia. 
A les ciutats passava el mateix. 
Hi havia places on els encarregats de les fàbriques 
també anaven a buscar treballadors. 
Si no els escollien per treballar 
tornaven a casa tristos, abatuts. 
Cansats de demanar feina cada dia. 
 
No treballar volia dir arribar a casa sense diners. 
I sense diners, no hi havia menjar. 
 
Molts pobles no tenien aigua corrent 
ni llum elèctrica. Tampoc hi havia televisió, 
i només alguns afortunats tenien ràdio. 
A les cases tampoc no hi havia telèfon. 
Només en tenien els més rics. 


