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Nascuda el 1925. Segur que tens records de 
la II República.
recordo que el meu avi, que era republicà, 
em va portar d’amagat a la plaça de Sant 
Jaume quan macià va proclamar la repú-
blica. Jo era petita, i ell em portava damunt 
les espatlles, i aquella imatge em va quedar 
gravada per a tota la vida. el meu avi era el 
meu referent, i vaig pensar que si per a ell 
allò era bo, la república havia de ser bona. 
Després no vaig poder dir res a casa, perquè 
l’àvia era de família militar, i la mare no volia 
saber res de política. Per a mi, l’època més 
feliç de la meva vida va ser la de l’escola de la 
república. Primer vaig anar a les Carmelites 
de Gràcia –eren unes monges catalanistes!–, 
i després vaig anar a l’escola de la repúbli-
ca, a la travessera de Gràcia. La meva mare i 
la meva germana gran ens hi deixaven quan 
anaven cap a la fàbrica a treballar. I no sé com 
dir-t’ho, però comparat amb les de la repú-
blica, les escoles ara són una porqueria. Tot 
estava cobert; la meva mare no va pagar mai 
un duro, ni per llibretes ni per llapis ni per 
res, tot era de l’escola. I el que més recordo 
era el mestre, el senyor Guitard. recordo que 
cada dia fèiem una hora de gimnàs, en un 
pati, nois i noies junts, i quan jo començava a 
tenir una mica de pits, com que només érem 
tres noies a la classe de batxiller, els nanos 
van començar “la Batalla té tetes, la Batalla 
té tetes”, i un cop a casa li vaig dir a la meva 
mare que no volia fer més gimnàs. Doncs bé, 
la meva mare li va comentar al mestre, i ell li 
va dir que no es preocupés. I això m’ha que-
dat sempre al cap, perquè quan vam tornar a 
l’aula va dir: “avui canviem la classe i expli-
carem l’anatomia de les persones”. I va fer 
tota una explicació dels canvis en el cos de 

la dona i del respecte. “Penseu que la dona 
que no avui respecteu potser el dia de demà 
serà la mare dels vostres fills”. me’n recor-
do molt, del senyor Guitard. el van matar al 
Camp de la Bota. 

Com vas viure la guerra?, què en recordes?
De la guerra recordo els bombardejos. Viví-
em a Gràcia, amb la mare, les meves germa-
nes i els avis, perquè el meu pare havia mort 
quan jo era molt petita, i recordo que la mare 
sempre anava a un refugi que acabaven de 
construir, amb la meva germana petita. Jo 
no hi volia anar, i amb els grans pujàvem al 
terrat i miràvem com disparaven els antiaeris 
de montjuïc. Jo devia tenir uns 14 o 15 anys, i 
vaig veure moltes coses. recordo dues ami-
gues meves, al carrer Bailèn, abraçades des-
prés que hi caigués una bomba... Com que 
allà hi havia Ca l’elizalde, els avions sempre 
hi anaven, a veure si enganxaven algú. re-
cordo un dia que corria per anar a buscar 
la meva mare a la fàbrica, i vaig veure una 
senyora que pujava, amb un mocador de fer 

Pepa Batalla i Rubio
“Vaig estar una pila d’anys llevant-me a les sis del matí  
per anar a repartir octavetes”

Pepa Batalla amb un grup d’amics.  
És la tercera per l’esquerra.  
Arxiu Batalla.
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farcells al cap... Tot d’un plegat, va caure una 
bomba i vaig veure aquella dona que cami-
nava sense cap. Tres o quatre passos només. 
Però es veu que em vaig quedar tan esglaia-
da que un home que va passar corrent em 
va agafar –“nena, vine cap aquí, no et quedis 
aquí mirant!”– i em va treure d’allà. També 
recordo una veïna del davant de casa que te-
nia una filla que treballava al mercat. un dia 
hi va haver un bombardeig, i com que no arri-
bava a casa, la seva mare em va demanar que 
l’acompanyés a buscar-la. La meva mare em 
va dir que anéssim al Clínic, perquè els que 
estaven ferits els duien allà, i aquell dia vaig 
conèixer els soterranis del Clínic... plens de 
morts. Plens. Plens. A la noia, l’havia engan-
xat la bomba, de ple.

Fins a quin punt aquestes vivències et van 
portar a comprometre’t políticament?
La veritat és que no vaig començar a fer gran 
cosa fins més endavant. em vaig casar molt 
jove, amb 21 anys, i després em vaig que-
dar sola amb el meu fill. La meva família no 
m’entenia, i vaig tenir sort que una noia que 
era força amiga em va dir d’anar a casa seva, 
al carrer de Sant Pau, i me n’hi vaig anar amb 
el nen, em vaig buscar feina del meu ofici –
sóc camisera–, i em vaig posar a treballar en 
un taller... Allà hi vaig conèixer el meu com-
pany –però no hem viscut junts fins ara de 
vells, eh, que a casa meva no m’agrada que 
em mani ningú.

I com vas anar a parar al barri de Navas?
L’encarregada del taller em va parlar d’un pis 
al mateix carrer on visc ara, i hi vaig venir a 
viure. Llavors també va ser quan vaig comen-
çar a conèixer gent “del ram”. Vaig canviar 
d’empresa, treballava al carrer del Consell 
de Cent, i com que ja feia d’encarregada, per 
no estar davant de les noies quan esmorza-
ven –per si em volien criticar–, me n’anava 

a prendre un cafè al davant. I allà ens ajun-
tàvem una colla: el d’una llibreria, un d’una 
casa de màquines d’escriure, un camioner, 
un que venia d’un poble a portar els paquets 
i era del Partit Socialista... republicà. I sabíem 
que un altre era comunista. Això sí, sempre 
hi havia la Guàrdia Civil, que et feia estar amb 
un ai...,i allà no podíem fer res. Però jo, quan 
entrava aquest noi, com que el xicot era alt, 
sempre li deia “bon dia, senyor Largo Caba-
llero”, i el policia se’l mirava com volent dir, 
“pues sí que es largo”. I els altres se’n reien, 
com si pensessin “si en són, de ximples!”.1

I allà vas entrar en política?
Bé, devien ser els anys cinquanta o seixanta... 
els d’esquerra encara no estàvem legalitzats, 
això sí que ho sé. I abans d’entrar a treballar, 
sortíem a les set del matí amb en martínez 

1   Francisco Largo Caballero (1869-1946) va ser ministre de Treball durant la Segona república espanyola (de 
1931 a 1933) i president del govern durant la guerra, entre 1936 i 1937. Sindicalista i polític, va ser un dirigent 
històric de la uGT i del PSoe.

Pepa Batalla passejant durant la primera postguerra. 
Arxiu Batalla.
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de Foix, el que m’hi va introduir una mica, 
i omplíem d’octavetes un cotxe que tenia, i 
anàvem per totes les boques dels metros, de 
les quals sortien els treballadors que anaven 
a treballar, a tirar octavetes.2 

I com és que et vas posar a repartir octavetes?
Doncs perquè pensava que algú ho havia de 
fer. Calia que la gent pogués veure que no es-
tàvem sols. Perquè, altrament, tothom hauria 
dit: “només sóc jo”, però, en canvi, si es veu 
que hi ha gent que es belluga..., si ens adonem 
que no estem sols, que som més gent... Vaig 
estar una pila d’anys llevant-me a les sis del 
matí per anar a tirar octavetes al metro.

Vau tenir mai problemes amb la policia?
A mi no em van fer res. Però recordo un xicot 
de Sant Andreu, que era del Partit Comunis-
ta, i que el van matar; estava fent octavetes i 
van entrar dos i li van disparar quatre trets. 
Llavors a l’església de Sant Andreu la policia i 
els capellans no ens van deixar entrar, de cap 
manera.3 una vegada sí que la policia em va 
dir: “váyase, váyase porque si no me la tendré 
que llevar”. Però, no sé per què, no m’aga-
faven. No teníem por. en temps feixista, jo i 
una amiga meva sabíem on estava enterrat 
en Companys, la tomba de la família, la gent 
no ho sabia, però nosaltres ens n’havíem as-
sabentat, i, amb la policia allà, nosaltres hi 
anàvem per posar flors a la tomba del da-
munt de la de Companys, que no tenia cap 
nom..., i coses d’aquestes... Amb en macià, 
igual; en temps de la dictadura, a la tomba 

d’en macià, cada dia de Nadal, que és el dia 
que es va morir, hi veies dos homes drets. I, 
al cap d’una hora, canviaven. Li feien guàrdia 
tot el dia de Nadal. els republicans.

On us trobàveu i què fèieu quan us reuníeu?
Sí, ens reuníem a casa de l’un o de l’altre... 
I pensàvem què havíem de fer... I com que 
érem pocs fèiem una mica de puntals, i sem-
pre fèiem el que ens sortia de dintre. Anàvem 
a repartir octavetes o a enganxar cartells. 
recordo que amb nosaltres venien quatre o 
cinc nanos –ep, algun d’ells ha estat al go-
vern, eh!–, i anàvem amb el meu 600, que 
llavors ja el tenia, i enganxàvem els cartells, 
i els de Convergència, apa, a sobre... i nosal-
tres també, a sobre dels seus cartells... Tam-
bé hi venia gent que havien vingut de França. 
recordo que un 11 de Setembre, al museu 
Picasso, un parell m’aixecaven per cremar la 
bandera espanyola que hi havia... No teníem 
idees ni d’anar a... a disparar trets ni d’anar 
a bombes. Fèiem una resistència pacífica. 
Home, pacífica, tan pacífica, potser no, oi? 
Però bastant. Fèiem totes les accions que po-
díem. menys matar. Però, provocar la gent, 
sí, com ara amb els cartells.

Com vau evolucionar cap a l’organització del 
partit?
A Sant Andreu, vam obrir-hi un casal. I tre-
ballàvem amb la porta tancada, perquè no 
es podia treballar. encara no estàvem legalit-
zats. I enganxàvem cartells, pagats de la nos-
tra butxaca, posant un tant cada un, perquè 

2   Probablement en aquest punt a l’entrevistada la traeix la memòria. Si bé va començar a repartir octavetes als 
anys seixanta, en la seva resposta recupera records de principis de la dècada dels setanta, ja que Jordi martí-
nez de Foix, el company a qui fa referència, va néixer el 1957, i no va ser fins als 15 anys (per tant, el 1972) que 
va començar a militar al PCe-(i) i a participar en accions de reivindicació.

3   De nou és possible que la memòria traeixi el discurs de l’entrevistada, que probablement barreja dos fets clau 
en les reivindicacions a la Barcelona dels anys setanta: d’una banda, la mort de Jordi martínez de Foix, el jove 
andreuenc que als 15 anys va començar a militar al PCe-(i) i que va morir l’octubre del 1978 mentre manipulava 
un explosiu; el 30 d’octubre del 1978 s’havia previst un acte d’homenatge a la parròquia de Sant Andreu, però 
els assistents es van trobar amb la plaça d’orfila ocupada per la policia nacional, i l’acte no es va poder realit-
zar. A banda, dies abans d’aquesta mort, en una manifestació al centre de Barcelona, el jove Gustau muñoz, 
membre de les Joventuts del PCe-(i), va ser abatut a trets
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no hi havia diners per fer res. Quan ens van 
legalitzar, es va acabar això. Va començar a 
venir gent que estaven exiliats i van agafar el 
comandament. Van portar una mica de cèn-
tims, i es va poder llogar un pis a tocar del 
passeig de Colom, i vam passar a reunir-nos 
allà, va ser el primer Casal d’esquerra. 

A les primeres eleccions democràtiques, les 
generals del juny del 1975, ERC encara no ha-
via estat legalitzada com a partit polític i es 
va presentar amb el Partit del Treball. Recor-
des aquell moment?
Les primeres eleccions. Jo sempre he dit el 
mateix. el Partit del Treball era comunista, 
exagerat i tot. eren molt disciplinats. A mi, 
que dins d’esquerra ja era més gran i tot, em 

deien “aquests deu nois, tu, per la teva zona; 
tu, posa’t en aquest col·legi i vigila el col·legi, 
i tu aquest altre i tu aquest altre...”. Discipli-
nats. Però a les primeres eleccions, esquerra 
encara era il·legal, i per això ens vam presen-
tar amb ells, i mira, vam treure un diputat 
sense estar legalitzats. Això no havia passat 
mai. Que un partit il·legal... Poca cosa..., 
però hi vam entrar, i llavors és quan ens van 
legalitzar.4

Un cop legalitzats, va canviar la vostra mane-
ra de funcionar?
Llavors va ser quan els de Sant Andreu ens 
vam reunir tots, vam agafar un casal aquí... 
Les primeres eleccions van ser les que em van 
fer més il·lusió... Però, és clar, els que havien 
viscut amb la república, què eren? Vells. els 
joves no ho havien conegut. I, a més, hi havia 
tota la banda de Convergència, que tenien di-
ners i podien fer tot el que volien, mentre que 
nosaltres ens pagàvem el casal de la nostra 
butxaca. I mira que jo havia de treballar... Jo, 
després del 1985, vaig veure-hi un canvi. Per-
sones que no havies vist mai van començar a 
fer l’escaleta, i van anar pujant dins del partit. 
Des dels anys vuitanta he anat perdent la il-
lusió. els altres partits, igual que el meu, eh? 
Jo sempre dic que un partit pot donar suport 
a un partit de la mateixa ideologia, encara 
que hi hagi diferències, però que l’esquerra 
doni suport a la dreta... llavors ja es fa per 
interès personal, per pujar políticament. 

Tu, en aquell moment, per què lluitaves? 
mira, la independència de Catalunya només 
es pot guanyar amb una guerra. Qui es pen-
si que parlant ens la donaran és un il·lús. 
Cap, cap país que ha aguantat una partició 
així, s’ha guanyat amb guerra. I jo la guerra 
no l’admeto. Però no podem renunciar a ser 
d’esquerres. I els polítics d’ara els trobo dè-
bils, sincerament. I penso que és perquè te-

Pepa Batalla amb el seu fill, el dia de rams. Decàda 
dels 50 del segle XX. Arxiu Batalla.

4   erC va ser legalitzada, en efecte, el 2 d’agost de 1977, un mes i mig després de les eleccions a Corts Cons-
tituents, a les quals es va presentar en coalició amb el PTe, sota el nom esquerra de Catalunya. 
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nen por de perdre la cadira. I això em fa mal, 
a mi. Perquè nosaltres no vam ser mai dèbils 
i no teníem cadira. A mi m’hauria agradat ha-
ver fet la transició amb la força bruta.

Creus que va ser suau, la transició?
Clar! “Jo et donaré això, però tu, a canvi, calla 
allò. I jo faré això i tu calla allò”.

A nivell de barri, què feies, aquí a Sant An-
dreu durant la transició? Teníeu relació amb 
l’Associació de Veïns o amb altres entitats?
Sí. L’Associació de Veïns de Sant Andreu, era 
molt afí a esquerra, no era declarada d’es-
querra, però hi era molt afí. Ara, després 
de les primeres eleccions ja no vam ser tan 
amics tots, perquè cadascú ja va poder fer el 
que volia. A Sant Andreu jo només hi anava 
a treballar, a fer feina del partit, no hi vivia. I 
aquí (a Navas) no hi ha hagut mai ni política.

Què havíeu fet, per exemple, a Sant Andreu?
De vegades fèiem excursions amb autocar, 
per fer propaganda pels pobles. en teoria, no 
fèiem propaganda. Ja m’entens, oi? Anàvem 
d’excursió, senzillament. I la propaganda que 
podíem fer era de l’estil de dir “si hi hagués 
la república, si guanyés la república, estarí-
em així, estaríem aixà”, perquè per dir coses 
així ningú no et podia dir res. També havíem 
fet accions davant de les presons, ens està-
vem drets demanant que deixessin anar els 
presos polítics. Com en Xirinachs, tot i que 
també et vull dir que a ell no el tocaven mai, 
tocaven els que estaven al costat seu, i quan 
venien els de la porra, a en Xirinachs mai no 
li van donar un cop de porra. I a mi me n’ha-
vien donat molts, aquí, a la cama, al davant 
de la model. Venien els de la porra i a córrer; 
de corredisses, totes les que vulguis.

I manifestacions. 
Baixàvem molta gent d’esquerra, ens mani-
festàvem per reclamar drets, fins que venia 
la policia i ens havíem d’escampar pertot ar-
reu. recordo que una vegada la policia em 
deia “cállese o la llevaré cogida”, i jo els res-

ponia “mire, manera que me va a mantener 
muchos días sin trabajar”. I llavors em deixa-
ven, “vaya, vaya”. Hi va haver una altra ma-
nifestació de les fortes, en què ens vam unir 
amb els dels sindicats i havíem de pujar per 
rambla amunt. I jo sempre havia anat amb 
sabates de taló, i recordo que les noies del 
taller em deien “ai, senyora Batalla, no us po-
seu al mig, poseu-vos als costats, no sabeu 
el que pot passar i, si estàs al costat, te’n vas 
de seguida, però al mig us pescarien; sem-
pre als costats de la manifestació”. I recordo 
que tombem a les rambles, i quan hi som al 
mig, ens surten tot els grisos pel carrer de la 
Boqueria. Tothom corrent per allà on podia i 
on volia. I ens empaitaven a cops de porra. Jo 
em vaig treure les sabates, i amb les sabates 
a la mà vaig anar pujant la rambla, i llavors 
hi havia un frontó, i allà em vaig quedar en-
ganxada a la paret, i em va venir un jove amb 
la porra que es va quedar parat i em va dir 
“váyase, váyase corriendo, si no quiere que 
le... váyase”. I jo me’n vaig anar pitant. Però 
al final ens vam anar trobant tots una altra 
vegada. Coses d’aquestes són les que llavors 
fèiem per protestar.

Després que caigués el Règim, ja no hi havia 
tantes corredisses?
Sí. Llavors va ser pitjor. Perquè aquí les coses 
no van ser com ens pensàvem.

Les reivindicacions, com van canviar?
mira, va guanyar Convergència, com se sap, 
oi? I van voler tapar-ho tot. I, és clar, el Par-
tit Comunista gairebé no es podia expressar. 
Perquè no et deien que estava prohibit, però 
també, espera’t, que encara sortien molts de 
gorra vermella, eh? 

Quines eren les principals lluites que calia fer 
en aquell moment? Què és el que calia canvi-
ar o denunciar?
Tot s’havia de canviar. mira, la primera cosa 
que s’havia de fer –perquè la mentalitat de la 
gent no es pot canviar, eh?– era aconseguir 
un comportament lògic, no un comporta-
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ment de dir simplement “hem guanyat”. Diu 
que fa més una formiga si va fent a poc a 
poc i es va apoderant del terreny que un que 
crida perquè vol ser igual que l’altre, perquè, 
llavors, mai seran res, ni uns ni altres. Jo crec 
que és això.

I per on vau començar, vosaltres?
No... no vam començar per enlloc, perquè tot 
està igual que 30 anys enrere. els treballadors 
estan igual. Les vagues estan igual. Les esco-
les van més malament. Ja em diràs què s’ha 
de canviar.

I la feina feta?
Jo crec que aquí es comença a veure ara una 
mica un canvi en l’àmbit públic. Però és que, 
en altres coses, s’ha anat a pitjor. La gent no 
sap què vol per a la seva ciutat. “Dóna’m, 
dóna’m, dóna’m”, diu l’un, i “cobro, cobro i 
cobro”, diu l’altre. I aquí està tot, i aquí s’ho 
parteixen entre tots. Abans ningú es fixava en 
això. Només volíem arribar al que volíem.

Què perseguíeu?
un país més just. Que fos de Catalunya, però 
més just. I algunes reivindicacions concretes 
les anàvem aconseguint. Com les escoles 
públiques. Per a mi aquest és el factor més 
important d’un país i, en canvi, no se li dóna 
gaire valor. el que en surti és el que el dia de 
demà et governarà el país.

I què vau fer per reivindicar les escoles  
públiques?
És que ja ens les van donar sense reivindicar-
les. He de dir la veritat, de seguida va ser un 
revulsiu i hi va tornar a haver l’escola pública 
sense pagar. Com amb la Sanitat, això és el 
que es va notar més de pressa. 

Quines altres lluites quotidianes s’havien de 
fer? 
Abans es vivia d’una altra manera. mira, jo 
havia de treballar molt per poder mantenir 
el meu fill. Dotze hores cada dia, treballava 
jo. Dreta. I no et pensis que guanyava gaire...  

I era l’encarregada. Jo no sé per què deu ser 
que érem més feliços llavors que no pas ara. 

A banda de la política identitària, tu sempre 
has lluitat molt perquè es reconeguin els 
drets dels ciutadans i sobretot els de la dona.  
Fèiem reunions de dones. Jo, com que era 
encarregada d’un taller de dones, ho porta-
va. els explicava que en el món tots som per-
sones. Hi ha gèneres, el femení i el masculí, 
però tots són persones iguals, siguin homes, 
siguin dones. I que no hi ha d’haver diferènci-
es. mira, en una època molt difícil, jo li havia 
dit al meu marit allò de “ahí te quedas”, però 
avui les coses han canviat molt. La meva 
mare i la meva àvia ens van educar com a 
persones bastant lliures. Perquè jo recordo 
que la meva germana, amb qui em portava 
set anys, sortia amb les amigues, i quan la 
meva tieta deia “ai, i tu deixes sortir aquesta 
nena sola?”, la meva mare sempre responia 
“en tinc tres, i no em puc partir per anar amb 
les tres, cada una té una manera de ser i, a 
més a més, cada una fa el que vol, encara que 
la vigilis”. en canvi, ara no es vol avançar. es 
podria avançar molt més, però no es vol fer.

eNTreVISTA reALITzADA Per GeorGINA rIFÉ I 

DomèNeCH, TArDOr DE 2008.

Pepa Batalla amb el seu actual company, enric masó. 
Arxiu Batalla.




