


Primera edició: febrer del 2018
Tercera impressió: març del 2018

Disseny i maquetació: Duró Studio

Edició: David Monserrat
Direcció editorial: Iolanda Batallé Prats

© Pilarín Bayés de Luna, 2018, dels textos i de les il·lustracions
© Bridge®, 2018, de l’edició en llengua catalana

Grup Catedral®
Josep Pla, 95. 08019 Barcelona
facebook.com/catedral.books
twitter.com/CatedralBooks
instagram.com/catedral.books

Imprès a Liberdúplex 

Dipòsit legal: b-584-2018
Imprès a la UE

isbn: 978-84-16670-52-9

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació 
pública o transformació d’aquesta obra resta rigorosament 
prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la 
llei. L’editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets 
Reprogràfics, www.cedro.org) perquè n’autoritzi la fotocòpia 
o l’escaneig d’algun fragment a les persones que hi estiguin 
interessades.



índex

9

nota

11

els orígens i la guerra civil

35 
infantesa i adolescència

67 
la maduresa

97 
els viatges

139

arbre genealògic i biografia



El llibre que teniu a les mans és un tast de moments 
viscuts. Un relat d’escenes quotidianes que diuen 
molt més del que sembla. La Pilarín relata la seva 

vida (i els seus orígens) de la manera que millor sap 
fer-ho: il·lustrant. 
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el general weyler
Durant les Guerres Carlines

L’admiració per un general es pot capgirar  
per la seva conducta privada.
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amplitud de mires
Segle xix

L’avi Francesc vivia la possibilitat de la representació  
del cos humà en l’art com una vivència d’agraïment a la creació de Déu, 

lluny del puritanisme d’alguns elements eclesiàstics.
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caques subtils
Segle xix

Per a algunes classes socials, l’educació melindrosa  
era un senyal d’estatus, el que passa és que totes les masses piquen.
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convivència
Guerra Civil

L’avi considerava que els que van triar postures extremes  
en la Guerra Civil ho havien fet més per la seva misèria material  
que per verdadera malícia. O, fins i tot, que podia ser que algú  

s’hagués aprofitat de la seva pobresa per atiar-los.  
Mai vaig sentir que els en culpés.






