
Jaume
Calbet Solé

U N  S E G L E  D E  V I D A

A J U N T A M E N T  D E  L A  B I S B A L  D E L  P E N E D È S

U N  B I S B A L E N C  S U P E R V I V E N T
D E  L A  L L E V A  D E L  B I B E R Ó



J A U M E  C A L B E T  S O L É ,  D E  C A L  B E L L V E I
( L A  B I S B A L  D E L  P E N E D È S ,  1 8  D E  N O V E M B R E  D E  1 9 2 0 )

La meva quinta d'amics. El Pepitu de Cal Grua, el

Pauet del Toio, el Josep de Cal Lluciet, el de Ca

l'Irene, el Sinsanques, el Catxet..., la Quinta del

41. Però ja no queda ningú, em sembla.

El primer dia que havia d'anar a col·legi agafat de

la mà de la mare, passant per la plaça major,

llavors hi havia un esglaó, i jo vaig ensopegar i

"pam" a terra... doncs la mare després d'haver

caigut em va fotre un clatellot i pam cap al

col·legi! A escola érem quasi 100 persones. Els

més petits estaven a la circumferència de

l'entrada rodona (en aquella època cada cúpula

feia les funcions d'entrada i rebedor per nens i

nenes). A classe, el mestre hi tenia gairebé 90

nens.

Quan fèiem dictats, el mestre Trujols anava

amunt i avall per la classe, donant la volta i

controlant. Allí no parlava ningú!

Una vegada a mig dictat li vaig dir una cosa a un

company de pupitre i el mestre em deuria sentir,

ja que quan va arribar a la meva alçada em va

fotre una hòstia que va fer por al món. Sempre

me'n recordaré. Només per haver fet una mica

de comentari!

Amb el Pauet del Toio, que vivia al meu carrer,

fèiem les mil-i-una! Érem molt entremaliats. Un

dia a la nit vam lligar un fil a l’anella de la porta

de cal Pere Carreter i des del nostre carrer

l’estiràvem. I crac, crac, crac... pica l’anella a la

porta. Llavors per la finestra el Carreter treia el

cap, “Qui hi ha?”. I deixàvem de picar. Quan

tancava la finestra de nou, estiràvem i “crac, crac,

crac”. I el Carreter de nou “Casun l’hòstia, qui hi

ha?” i, de nou, en treure el cap no hi havia ningú.

Així fins que emprenyat, aquest home, va baixar

cap al carrer i en veure que s’obria la porta i per

por que ens veiés, vam estirar el fil i a córrer. No

ens va descobrir.

El primer record de la Bisbal. de la seva

infantesa...

 la Bisbal 
de la dècada dels 20 i 30



De botigues n'hi havia poques, però hi havia de tot. La botiga de queviures de Ca la Pilar, davant del

Sindicat; Cal Gabriel, a la plaça, amb la Rita que venia de tot; a Cal Freié; la lleteria de Cal Vinella i a Cal

Vaques que també venien llet. On ara hi ha cal Catxet abans hi tenia la botiga de Cal Casimiru. També

teníem el Forn de la Felisa (Les Escales) i a la plaça de dalt també hi havia Cal Floret. També hi havia

moltes barberies; els homes hi anaven boi cada diumenge, hi havia Cal Florenci o també cal

Espardanyer, al costat de l'Ajuntament, on feien espardenyes i també afaitaven. 

Un any en època de veremar, el Pauet del Toio i jo vam intentar convèncer el vell de Cal Tranquil, del

nostre carrer, que a Cal Guiló, a Sant Suies, havien trobat un raïm que feia 9 quilos. Era mentida, però el

vam convèncer tan bé que el diumenge a la barberia, a Ca l'Espardanyer, el Tranquil ho va comentar

dient "ves quin fenomenu, han trobat un raïm de 9 kilos" i el vell de cal Xesc  es va treure la gorra del

cap i se la va posar del revés tot cridant "blanca!" per fer-li veure que era mentida.

Llavors darrere a casa tot eren camps i garrofers (l'actual carrer Francesc Macià, la font del mil•lenari

i la Sínia); a casa teníem de tot: tocino, gallines, ànecs, cabres... fins i tot un ruc! Era tot per vendre,

com moltes cases també feien. Una dia jugàvem a encertar a tirar pedres a la vela d'un carro que venia

taronges i que havia parat just davant de cal Carreter. Sense voler vam donar al peu del venedor i vam

sortir corrents per l'eixida i entre els garrofers de ca la Sínia corrents lluny lluny.

"No l'atraparàs 
a aquest!"

Fotografia 1, entrada a la Bisbal del Penedès, actual Avinguda Colom, dècada dels anys 10-20.
 Fotografia 2, les noves escoles, en el dia de la seva inauguració, el 1923. Procedents del fons local. 

La vida d'un nen en una Bisbal molt diferent...

A Ca la Guida, venia una noia a sopar. Abans a l'estiu hi havia el costum

de sopar al carrer. I els carrers eren de terra. Nosaltres ens divertíem

tirant-li pedres al plat de la nena i vinga a plorar i queixar-se que li havien

tirat una pedra. El pare de Ca la Guida ho va veure i al final es va aixecar

de la taula i vinga a córrer darrere meu. Em venia darrere a veure si em

podia atrapar, tots dos corrents, i a l'alçada de Ca la Pona li van dir "no

l'atraparàs a aquest, que corre molt!" i no em va agafar no! Però vaig

passar una mala nit eh! N'hi ha moltes d'anècdotes!

Els carrers i les vinyes,

camp de jocs i 

entremaliadures



Recordo els primers envelats, que es feien en un hort darrere del poble, darrere de la Sala i després a

l'hort de Jaumet (l'actual Plaça Pau Casals); amb orquestres com la Montgrins, la de la Bisbal de

l'Empordà... En aquella època també ja fèiem la festa dels barris; cada barri tenia un dia especial. Em

sembla que dijous feien el de baix, dissabte el de la plaça i el diumenge el de la Riba. Però jo no anava a

portar la coca no, o devia ser molt petit si de cas perquè no ho recordo. Per Pasqua també passaven

les caramelles per tot el poble cantant i les cases els hi donaven taronges i menjar a la cistella. 

 A la Torregassa em van trencar la cama; jugàvem en un camp de rostolls, que havien fet passar la curra

de l'era per tal que quedés llaurat, però a la mitja hora de jugar tot era ja terra i no es podia jugar.

Allà a la Sala hi feien de tot. Dalt l'escenari hi portaven grups de teatre, cant, balls, també algun

dia alguna actuació on "aixecaven la cuixa", no gaire, i la gent vinga a cridar, jo era petit, quatre o

cinc anys devia tenir, però recordo que boi no es veia res de tant de fum de la gent fumant tabac. 

Tothom anava al cine. No s'hi cabia. Tot ple de gent, i crits i soroll tant com vulguis! Es fumava i es feia

de tot. A la Unió, on ara hi ha la biblioteca, també havien fet cine, darrere un biombo que col·locaven a

la sala. De petit hi havia vist pel·lícules del Charlot... però sovint "brrrr" es trencava la cinta i llavors crits

de "casunbreu" i s'encenien els llums perquè l'havien de tornar a enganxar i tothom es posava a picar

de peus... un desastre, moltes cintes es trencaven i es passaven més temps enganxant la cinta que fent

altra cosa.

Fotografia 3 , El Jaume, tercert per l'esquerra, jugant a futbol a Valls. 

Fotografia cedida per la família Calbet Pons. 

"Si anàvem al cine, cadascú
a una cadira diferent. D’un
tros lluny i feina arrai"

Les festes, l'oci, la vida de jove... 

L'única forma de tenir relació era ballant. D'un tros lluny li feies

senyal amb el dit amunt, indicant-li a la noia si volia ballar el

següent ball. No és com ara que es pot anar a tot arreu. 

Fent el servei militar, al camp d'aviació d'Alfés, a la primeria vam Festejar, un "art" molt diferent

També hi havia molts bars llavors. Al barri de baix

hi havia l'Agrícol (l'actual Societat); Cal Pauleta (al

carrer Major); la Sala de Dalt (actual CMC); el Bar

Jardí (actual BBVA) amb el camp de futbol. Recordo

bé perquè jo havia jugat força a futbol amb l'equip

de la Bisbal. Anàvem a jugar per les festes majors a

les Peces, a la Juncosa, a Bràfim, a Llorenç, Vendrell,

Banyeres... en uns camps... 

anar al ball que feien al poble. Els que feia més temps que ja hi eren em van dir "veus aquella d'allà?

Doncs vés endavant que li agraden..."; i jo hi vaig anar i en un moment donat li vaig fer un petó al

front, però em va fotre una hòstia a la cara que encara me la sento ara! Hosti noi!



Quan va esclatar la guerra un grup d'homes feien guàrdia a

les quatre carreteres (l'actual encreuament dels semàfors), on

paraven tots els cotxes. Però a nosaltres no ens afectava,

fèiem com si res. A inicis de la guerra el Pauet del Toio i jo

vam intentar fer creure al de Cal Tranquil que els alemanys

havien desembarcat a Espanya... a Gibraltar! Érem joves i no

pensàvem, almenys jo, que al cap de dos o tres anys ens

tocaria anar-hi.

Fins que un dia ens van reclutar. Em sembla que érem 23 de

la Bisbal. Ens van portar al Parc Samà a fer instrucció i ens van

col·locar a un barracó amb paques de palla per dormir. En lloc

de dormir ens vam passar tota la nit de gresca jugant amb

la palla. No ens hi vam estar gaire, de seguida ens van enviar

al front. 

"Érem canalla 
 i no sabíem que ens 
 esperava."

L'Ajuntament vol expressar el seu agraïment a la família de Jaume Calbet Solé per la seva col·laboració

Entrevista realitzada pels serveis de premsa i de cultura de l'Ajuntament de la Bisbal de Penedès, 

el dia 18 de novembre de 2020, dia del centenari del Sr. Calbet Solé. 

I va arribar la guerra.

Al front ja no ens vam veure més. Allà ens van repartir, uns cap a infanteria, els altres cap allà. A mi

em van assignar a metralladores i, amb una manta a terra, ens feien muntar i desmuntar

metralladores, amb els ulls tapats; per si ens tocava muntar-ne de nit, fer-ho de memòria. Vam quedar

repartits així, i gairebé no ens vam tornar a veure. Jo només veia al de Ca la Irene, de la Riba, que estava

a prop de la meva posició. 

La meva companyia de metralladores havia de travessar el riu, però després de l'atac dels primers

dies hi va haver tants morts que ens van reconvertir en portalliteres. I pujant i baixant la

muntanya amb la llitera. Teníem tanta set i feia tanta calor, que vam beure un dia aigua de l'Ebre,

que estava tota contaminada de les mules mortes que hi havia flotant pel riu. Em va agafar una

infecció molt grossa i em van haver d'evacuar. Primer cap a la Granadella, on havien reconvertit la sala

de ball en un hospital de campanya. Però com que empitjorava i empitjorava, em van portar a

Vallfogona de Riucorb, que era un hospital de sang, ple de ferits del front. Allà hi va haver una nit que

ja delirava i només veia llums, però ningú venia a atendre'm. Allà hi vaig estar fins a recuperar-me.

Però quan em va tocar anar al tribunal mèdic que et donava l'alta, per tornar al front, jo estava fent

filera i vaig pensar "un altre cop"... i em vaig tirar a terra com si m'hagués desmaiat! I així vaig

poder estar quatre o cinc dies més allà, sense tornar al front!

A mitjans d'abril de 1938 vint-i-tres joves

bisbalencs van ser mobilitzats per incorporar-se a

l'exèrcit republicà. Tenien entre 17 i 18 anys. 

Fotografia 4 , El Jaume vestit de militar, enviada al seu pare l'abril de 1941.

Fotografia cedida per la família Calbet Pons. 



Quan ens van reagrupar ens van dir que ens portarien a Molins de Rei, i nosaltres contents perquè

pensàvem que ens portaven a la rereguarda a Barcelona! Però a l'iniciar la marxa vam veure que

anàvem en direcció contrària... i era que anàvem a Ulldemolins! Ho vam entendre malament, ens

reagrupaven per anar a lluitar de nou, ara al front del Segre. I allà vinga "tiros, tiros i més tiros". I

anar tirant enrere, enrere i enrere. Fins que un dia, després de tants bombardejos enemics, vam

decidir que s'havia acabat. 

Vam passar la nit amagats en una era, dins d'un paller, per poder tornar cap a casa. Fins que va venir el

silenci. Nosaltres vam dubtar si sortir o no. I de cop crits i crits. Eren els nacionals. Nosaltres vam sortir i

un alferes ens va apuntar amb un fusell. Nosaltres vam començar a cridar "¡nos pasamos, nos

pasamos!":

I cap als camps de concentració. Primer de tot ens van dur a Fraga, a una era tota "vallada". Allà hi

vaig retrobar el Catxet. Feia tres o quatre dies que no menjàvem res i estàvem tan morts de gana

que un dia al matí vam decidir escapolir-nos cap a Fraga a buscar menjar. Ens vam ficar en una casa i...

una dona ens va donar un tros de pa sucat amb tomàquet i un tros d'arengada. Va ser un gest molt

emocionant. Aquella nit vam tornar al camp de presoners, era desembre i vam passar un fred horrible,

ja que no teníem mantes i estàvem al ras. D'allà ens van portar, al Catxet i a mi, cap a Santoña, a un

camp de concentració, hi vam arribar de nit i ens van donar unes llaunes apilades per tal que les féssim

servir de plats... el sopar va ser aigua tenyida de porqueria. En aquell camp de concentració de

Satoña hi vam estar tres mesos i mig, fins que els nacionals van prendre la Bisbal. Llavors es van

demanar informes per saber si érem persones amb historial o no. A nosaltres ens van deixar anar

perquè érem nens que no havíem fet res. Es va acabar la guerra però la vida no.

Vaig passar a la caixa de reclutes del batalló de Flandes

nº5; i llavors va començar el periple: Vitòria, Algesires,

Ceuta, Melilla; A Melilla i vaig retrobar l'Anton de Cal

Toio, que era el germà del meu amic d'infantesa. 

Ens pensàvem que ens fotrien un tiro allà
mateix, però al final ens en vam sortir.

S'acaba la guerra, els segresten la joventut

un alferes va començar a cridar 
"¿Saben ustedes que es esto?" 

nosaltres no en teníem ni idea...   
Era l'escut de la Falange

Document oficial on se sol·liciten els antecedents de la conducta

político-social del Jaume, requisit per poder-lo alliberar



De Melilla però ens van portar cap a Nador, al Marroc. Una

desgràcia. I d'allà cap al riu Muluia, que feia frontera amb

Algèria, on feia una calor infernal, i més tard a Ifrane, a la

zona dels Atles, a cavar trinxeres. En vaig poder sortir,

després de molts mesos, amb un cop de sort, presentant-me

voluntari per servir a un alferes. Més tard vaig poder anar a

Mallorca, a canvi de dos anys més de servei. Vam passar

per casa, a la Bisbal, només dos dies, ja que ja ens esperava

el vaixell a Barcelona per marxar de nou. Dos anys de cuiner a

l'aeròdrom de Sant Joan, primer d'ajudant i finalment de

cuiner major. L'agost del 1942, quan em vaig llicenciar, em

van oferir quedar-m'hi, però ja feia molts anys que estava

fora i vaig decidir tornar cap a casa.

Després de la guerra, per a les nits estudiava comptabilitat. Vaig poder anar a una acadèmia; primer

anava a la vinya i després agafava la bicicleta i anava al Vendrell a fer comptabilitat i dibuix. Els

diumenges a la nit m'entretenia a pintar i dibuixar, que m'agradava. El mestre li va dir al pare que

serviria, però això costava diners i un dia el pare va dir prou; i ho vaig haver de deixar.

Finalment, però, quan vam anar a viure a l'Hospitalet de Llobregat em van fer una prova a un taller de

carrosseries, jo tot espantat, però finalment em van contractar. Vint anys vaig fer de comptable. De vuit

de matí a set de la tarda treballant, i sempre "al tanto" per tal que no et fotessin fora!

"Porto més de cinc
anys fora de casa"

Entrevista realitzada pels serveis de premsa i de cultura de l'Ajuntament de la Bisbal de Penedès, 

el 18 de novembre de 2020, dia del centenari del Sr. Calbet Solé,  

 ireitera el seu agraïment a la família de Jaume Calbet Solé per la seva col·laboració

I en arribar a la Bisbal, cap a la vinya

L'Anton era molt entremaliat també. A la nit feia molta molta calor i tota la gent dormia sense

matalassos, directament sobre els ferros. Un dia va col·locar una paperina de paper entre els dits dels

peus d'un soldat que dormia i la va encendre amb un misto... "la madre que le parió!". Crits i riures.

A J U N T A M E N T  D E  L A  B I S B A L  D E L  P E N E D È S

No ho sé, potser abans de la guerra, quan teníem 13-15 anys, érem feliços i ens passàvem el dia fent

maleses. Un temps on vam riure molt.

Havent viscut tot un segle, si pogués triar un moment de la seva vida per tornar-hi...


