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La guixolenca Pilar Francès, guanyadora d'uns quants premis
literaris de contes, ara ha escrit un llibre que no són unes memò-
ries de la família, tampoc un llibre històric i en canvi, escrit com una
novel•la té prou informació històrica tant de la guerra civil a Cata-
lunya i Sant Feliu de Guíxols, com de la vida del seu avi i avant-
passats. Fa un recorregut per l'existència de llurs familiars que sap
anar cosint amb dates concretes històriques, de tal manera, que lle-
gint aquest llibre pots entendre el que succeí a molta gent que va
patir l'exili, així com, endinsar-se a la vida quotidiana de principis
del segle XX. 

El llibre que està a la venda , "Quan calmin els mals vents. Tor-
naré", és un relat i un retrat de tota una generació i a més, de com
vivien tant a Sant Feliu de Guíxols, com altres indrets com Girona,
Barcelona...donat que la seva família va viure en diferents pobla-
cions.

Pilar Francès va presentar aquesta obra a mitjans de febrer al
Museu d'Història de la ciutat i durant la presentació també va par-
lar l'historiador, Salomó Marqués i Sureda, de Girona, que és la per-
sona qui ajuda i anima a Pilar Francès a investigar uns quants papers
que guardava del seu avi en una capseta metàl•lica. Una capsa que
mai ningú havia enregistrat amb cura i per tant, poc sabien de la
seva vàlua. Ella, durant 2 anys, va anar a arxius, a esglésies a tot
arreu per poder completar la informació de la qual disposava i so-
bretot, per fer un relat el més autèntic possible, malgrat els anys que
havien passat. La néta volia saber més de l'avi Josep.

L'avi Josep va ser una de les gairebé cinc-centes mil persones
que es van haver d'exiliar d'Espanya a causa de la guerra civil. No
militava en cap partit polític, ni volia anar a la guerra; en canvi, va
ser al camp de concentració d'Argelers i d'altres durant una bona
colla d'anys, mentre la seva dona, la Pietat, continuava vivint a Sant
Feliu de Guíxols amb 2 fills i sense saber res d'ell durant molt de
temps.

Els avis tenien una botiga d’olives i peix
“Acabats de casar, els meus avis s’instal.len a Sant Feliu de

Guíxols, a la mateixa casa de lloguer al carrer de Sant Llúcia, i arren-
den un local al carrer Major, a tocar de la rambla del Portalet, on
obren un comerç d’olives i pesca salada. La botiga és petiteta, a
penes fa deu metres quadrats, però hi caben sense problema un
taulell, unes balances, quatre lleixes i hi sobra espai, rere unes cor-
tines, per una mica d’habitatge i magatzem”, així comença un dels
capítols del llibre, La Pietat de les olives, on retrata amb molta sen-
sibilitat com era un dia dels seus avis a principis del segle XX a Sant 

Feliu de Guíxols i on, explica també com la seva àvia a vegades
anava a explicar a les clientes com fer un bon arròs, un sofregit o un
peix. Precisament, els seus dots culinàries la varen salvar de passar
més penúries durant la postguerra, mentre el seu marit continuava
a l'exili, ja que durant temps va ser contractada per les cases be-
nestants guixolenques per anar a preparar alguns plats en dies as-
senyalats. Ella, anava amb les seves cassoles i el menjar i els seus
fills i passava tot el dia a casa del senyor Marià, soci principal de La
Suberina- una indústria puntera guixolenca que fabricava aglome-
rat negre d'alta qualitat, per cuinar una refinada sarsuela amb pei-
xos de roca. Li pagaven entre 20 i 25 pessetes i a més, menjaven
de valent tant ella i com els seus fills.

L’avi estava al camp d’Argelers
Mentre l'àvia Pietat treballava a una fàbrica de suro i a més feia

de cuinera en algunes cases de Sant Feliu de Guíxols, el seu marit,
en Josep estava al camp d'Argelers, on l'escriu dos cops al mes amb
els dos segells gratuïts que els donen. Mai va obtenir resposta a les
seves cartes, perquè mai van arribar a mans de la Pietat, l'àvia de
Pilar Francès. Però ell no ho sabia. I, ella tampoc sabia que ell era
viu i que s'enyorava de la seva família.

Júlia Sousa

Pilar Francès ha presentat el llibre, "Quan calmin els mals vents. Tornaré"

L'escriptora dibuixa la història de la guerra
civil i postguerra a Sant Feliu de Guíxols
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