ELS ANYS GUANYATS
1965-2005

GUIÓ CD
Estructura en tres parts
1ª (9 minuts /15 % del total): D’un temps, d’un país
Marc històric, social i ideològic 1948-50 /1965
2ª (42 minuts / 70 % del total): Tres cursos, tres
1er curs: 1965-1966
2on curs: 1966-1967
3er curs: 1967-1968
3ª (9 minuts / 15 % del total): De Lleida al món
1968-2005

1945-1955
IMATGES

TEXT

- Som fills del segle passat, de mitjan
segle passat, i vam arribar al món en uns
anys que duien la marca de la precarietat i
la tristesa.
- Quan vam néixer, el 1948, el 1949 i el
1950, feia pocs anys que havia acabat la
Segona Guerra Mundial; nou o deu del
final de la Guerra Civil espanyola, i tot es
preparava per entrar en les tensions de la
Guerra Freda. Eren uns anys en què la
paraula terror s’escrivia amb l’adjectiu
atòmic i la consciència de la humanitat
portava dol per l’horror de les bombes
atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki.
- L’extermini dels jueus planificat pel
nazisme era només un rumor i Catalunya
encara sagnava per les ferides obertes de
la Guerra Civil.

- Eren anys de dificultats econòmiques,
temps encara d’estraperlo, quan tot just hi
tornava a haver pa blanc i no feia gaire
que s’havia acabat el raccionament.
- El general Franco dirigia l’estat amb mà
de ferro. Encara es veien falangistes i
camises blaves. La influència de l’església
catòlica arribava a totes les cases i el
poder de la religió menava quasi tots els
àmbits de la vida.

1955-1960
IMATGES

TEXT
- Cap als cinc o sis anys vam començar
d’anar a estudi: vam aprendre a llegir i a
escriure, i en paral·lel les quatre regles.
Després va venir el catecisme i la Historia
Sagrada (les virtuts teologals i les
cardinals: Fe, Esperança i Caritat;
Prudencia,
Justícia,
Fortaleza
y
Templanza, i Sem, Cam i Jafet; i les
categories
angèliques:
dominacions,
virtuts i potestats, serafins, querubins i
trons, arcàngels i àngels. Després les
preposicions, els verbs i la Història
d’Espanya: a-ante-bajo-cabe-con-contrade-desde-en-entre (...) Numancia, Viriato,
Don Pelayo, El Cid, Los Reyes Católicos,
El Gran Capitán (...) hacia-hasta-para-porsegún-sin-so-sobre-tras (...) Mis primeros
pasos, la Enciclopedia Alvarez (...)
rectángulo, isósceles i escaleno (...) que,
cual, quien cuyo (...) Ataulfo, Recaredo,
Wamba y Don Rodrigo.
-I vam fer la comunió, i vam començar
una i una altra vegada els set primers
divendres de mes i la confessió cada
setmana, i la primera noció de pecat, i els
còmics, que llavors en dèiem “cuentos”:
Roberto Alcazar,y Pedrin, Clarita, El
Capitán Trueno, Sissí, El Jabato, Dorita,
Hazañas Bélicas, ... i les sessions dobles

de cinema els diumenges a la tarda: apta
para todos los públicos, tolerada para
menores, 3R, sólo para mayores,
gravemente peligrosa ... De diumenge en
diumenge vam passar del Jaimito i el
Charlot a les trompades del Tom i Jerry i a
les pel·lícules de l’oest: el cinema ens feia
viatjar, ens tria de la rutina i ens
humitejava els somnis. I ens vam
començar a enamorar cada diumenge de
l’actor o l’actriu de torn:

1960-1965
IMATGES

TEXT

