
 

 
 
Per Isabel Franc, escriptora i professora a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès i al Màster de Gènere i 
Comunicació de l’UAB  
 
Lletres, franquisme i mercat.  
 
Va ser alumne meu!! Sí, sí, en Josep Milà i Albà, a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Ho dic d’entrada 
perquè es facin una idea de l’emoció que em provoca fer la ressenya de la seva primera novel·la L’Hort del Bous, 
guanyadora del premi Lletres de Mercat que, per primer cop, ha convocat l’Associació d’Adjudicataris del Mercat 
Municipal de Rubí. Ajuntar mercat i cultura és una iniciativa fascinant. Ja en ocasions anteriors havien organitzat 
altres de similars com el Matí d’Art on la pintura i el dibuix van posar color al mercat abans dels desconcertants 
temps de pandèmia. Ara és la literatura amb aquest certamen. I com que el guanyador ha passat per les meves 
classes, esdevé aquella situació en que t’has de llegir el llibre tot pensant “a veure que n’ha tret” i donant-li voltes a 
com li trobaràs les gràcies encara que no les tingui. Però, no ha estat el cas. En vaig gaudir tant llegint L’Hort del Bous 
que no em cal inventar res.  
Destacaria d’entrada l’ambientació i la trama situada en un moment històric poc referenciat. Molt s’ha escrit de la 
guerra civil espanyola i molt poc del franquisme i la lluita clandestina durant els anys 60 i 70. El 1968, on transcorre 
l’acció, va ser molt important per a la nostra generació. Es movien molts sentiments: la rebel·lia, la il·lusió, 
l’esperança d’un món nou i millor... Mentre el jovent parisenc protestava contra el capitalisme, el d’aquí feia mans i 
mànigues per burlar la policia social o, com ens recorda la novel·la, la famosa Brigada Politico-social. I tot i que 
l’autor, així com qui escriu aquesta ressenya, érem pre adolescents, ja ens adonàvem que alguna cosa grossa estava 
passant al món i, quan ens va tocar, vam agafar el testimoni d’aquelles mogudes per fer-les nostres.  
L’ambientació, les descripcions de la quotidianitat, amb records mítics com el famós concurs Cesta i Puntos, són tan 
aconseguides que no costa gens ni mica situar-se en el moment històric. El text de Josep Milà i Albà reflexa molt bé 
la corruptela durant el règim franquista i tots els tripijocs amb els que hi convivíem.  
L’Elvira és l’heroïna d’aquest viatge iniciàtic que molts i moltes joves vàrem fer en descobrir que la política del nostre 
país era escandalosament diferent a la de la resta d’Europa. Com a dona i com a feminista agraeixo el protagonisme 
de les dones en aquesta història, més tenint en compte que en l’època que es retrata, com bé destaca l’autor, 
necessitaven el permís marital fins i tot per treure’s el carnet de conduir i, com manava la Sección Femenina de la 
Falange, “la dona només servia per cuidar el marit, cuinar, cosir i planxar”  
N’hi ha molts aspectes d’aquella quotidianitat clandestina que han quedat en segon terme i que en Milà i Albà posa 

en escena (un altre detall a agrair-li) com és l’acarnissament amb qualsevol tipus de dissidència, ja fos ideològica, 

religiosa, sexual... En aquell temps, diu el narrador, “la sedició i l’escàndol públic eren els delictes habituals que 

esgrimia la gent del règim per denunciar qualsevol que, de manera discrecional, consideressin que no eren addictes 

al règim”, o qualsevol que no pensés com “ells” volien. A què em sona això?. Que ens ho recordi, és un valor afegit a 

la novel·la. No si val a oblidar, si us plau, que al llop li costa molt poc tornar a treure les orelles. 

El relat té tots els ingredients per agradar, per enganxar-te, que en diuen: acció, intriga, emoció, sentit de l’humor, 
amb algunes seqüencies i diàlegs hilarants com el que mantenen l’alcalde i el seu conserge o la grotesca rebuda 
d’una pluja marró (fins aquí puc llegir per a no fer spoilers) que tanca la narració; tot amanit amb unes gotes de mala 
llet ben distribuïdes i, fins i tot, benvingudes.  
Una primera novel·la, sí, amb tics propis de primera novel·la, però teixida amb una sensibilitat i un savoir faire que 

no em deixen més opció que convidar al senyor Milà i Albà a que continuï fent-nos gaudir. 



 

Per Esther Sementé, professora de Llengua Catalana i Literatura. 
 
Després d’una primera escena que serveix a l’autor per contextualitzar els fets, s’inicia la història de l’Elvira, una jove 
que, de manera molt sobtada, es veurà immersa en un món subversiu. 
Es tracta d’una trama viva, amb una barreja de personatges reals i ficticis molt ben definits. Amb una acurada 
descripció dels espais, ens trasllada als llocs i ens permet identificar-los. L’argument serveix per fer un repàs a la 
situació del poble de Rubí, encara que no se’n diu el nom en cap moment, a finals dels anys 60. El que no hi ha dubte 
és que darrere aquestes pàgines hi ha una bona tasca de documentació. 
Barrejant realitat i ficció, l’autor ens trasllada a un poble i un ambient que coneix molt bé. No ens ha de sorprendre 
gens que triï aquest escenari si tenim en compte que, com a fill de botiguers, coneix bé el món del mercat; com a 
arquitecte i extreballador de l’Ajuntament, sap de què parla quan ens parla de la requalificació de terrenys i 
quan ens acosta a la corrupció de l’alcalde i algun regidor del moment, moguts per aconseguir diners i poder. El món 
de la política tampoc li és aliè, crític sempre amb el franquisme més agre. 
En resum, una trama àgil i entretinguda, excusa per fer una descripció crítica de la política d’aquell moment, sense 
deixar de banda la intenció de ridiculitzar el cabdill que governava el País. 
 
 
 

 
Per Montse Flores Pallarès  
Professora de Llengua Catalana i Literatura  
 
L'Hort dels Bous, la primera novel·la de Josep Milà i Albà, em trasllada al Rubí del meu pare. Sense esmentar el nom 
on transcorre la trama narrativa, les pàgines ens duen a espais ben coneguts: l'avinguda del Caudillo, avui coneguda 
com l'avinguda de Barcelona, l'antic mercat municipal a la plaça del Dr Guardiet, el Casino, la plaça Clavé o de 
l'Aurora, el carrer de Murillo, el bar de la Cooperativa gestionat pel Papitu...  
Uns fulls mecanografiats del Front Nacional de Catalunya, amagats dins d'un llibre, despleguen un ventall de 
personatges que somien i lluiten, en clandestinitat, una Catalunya amb llibertats i drets. En la societat de l'època, els 
polítics i tècnics municipals defensors del règim teixeixen un entramat de relacions que Milà ha sabut escriure amb 
una bona base documental i històrica.  
La novel·la, guardonada amb el I Premi literari "Lletres del Mercat" és un retrat de la quotidianitat franquista: 
personatges corruptes, classe política sense escrúpols, classe obrera i treballadora, l'organització, la lluita, el secret, 
l'acció, la força de la joventut i el compromís amagat dels grans.  
Llegir Josep Milà i Albà és descobrir un reguitzell de personatges amb unes vivències amb les quals és fàcil 
d'identificar -se perquè ens són ben properes. Milà sap dosificar la informació, crear intriga i expectatives... 


