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Quatre nli\Us automàtiques es preparen per anar a veure què hi ha a
Venus. No hi la prous misèries a casa nostra que volem anar a de&cobrirIes que hi han a casa dels altres. seran coses molt serioses, aquestes, però són coses que fan riure ••• li' anem plens de coses que fen riure. Fa riu' e la gentada que va amb cotxe a n'el preu
que està la gasolina; estrenar calces a n"el preu que els s8stres
fan pagar e,ls cops d'agulla; comprar W1 pis a n'el preu que els p
letes :t'al pagar els cops de martell, o h8v~ sentit la. propaganda
de votar la Constitució feta per ge:t que no s'ha eetat. de dir ~u
no els hi :ra e~ pes. Encara. qt& aixa faci riure, potser tot est
s de la Con.stitució. No trigarem a veure-ho. Si es pot anar a
.p1afa o à cal sastTe o a ~omprar el diari 1 8Dseyar la Constitució
a l'hora de parlar de preus ••• Potser, cpè sabem nosalt.res d'aquestea coses, el govern ja en vaed1tar ~te8 de Constitucions perquè
la gent les fer servir davant d'un abus de preus, d'tma rondinada
de la senyora o d'un disgust amb faldilles. Davant casos d'aquest5
o d'altres) el pro~agonista amant de la justic1a pot dir amb
Constituc10 a la ma: uF~, senyor, que acl hi ha la Consti tuc10!"
l si la Conat.lltució no serveix per 8 casos de compromís, a més d
fer riure els que ena deien que ,la vot&ssim sense ana~lis b6, farla riure la mateixa Constitucio, la qual cosa no en saria alt.ra
que anar a favor dels deu milions. que van .referendar malament o es
varen quedar a casa enlloc de seguir els consells d'esquerres, drete s i centre que eorrm1navena la gent a anar a votar encara que hi
trob&ssin pèls. Són coses que fan riure. l si som partidares de
les cos,es que fal riure, a les mans en tenen unes que S'ball fet r1ent
i precisament perquè s, les aga.t'in rient.. Fot succeir, però, som un
pals diferent., qne algu se les agafi ser'tosament. Ens trobariem llavors davant d' unB altra cosa que far1a riure •••

ta

ORIES D'UN CAM.IÓ hal estat fetes per a passar l'estona. Alg(i una
vegada va dir 8 l'autor parlant del primer llibre que va :fer:uMiri,
quan no sé què fer, llegeixo el seu 11ibre u • Trobo que tenIa tota
la raó del món perquè jo, quan no sé què f.r, faig llibres. Aquest
és el que fa dotze. 3i tothOOl que no sap que :fer fes lUbres, serÈ m,
a ben segur, el ¡pals que tindria l!és llibres per quilòmetre quadrat.
Això, per un cOfltat, lleÍ"ia una bona cosa, seriem un poble de fabricants de llibres, però de l'altre les au:toritats se'na hi podrien
ficar ja que s1 'tothom fes llibres ningú no en compraria, 1 pensem
en les editorials que haurien de tancar la qual COS8 presuposar1a
d'una banda la 1nterv-enció del ministre d'Educació i Ciència i del
de CUltura, deJ. del Treball si s' hagués de :fer càrrec de subaidiar
als sense feina de les editorials, 1 del d'Hisenda pels impostos que
deixaria de cobrar si allò .8ucce18. Amen de la poselble intervenció
del ministre' de l'Interior si es produ1ssin manifestacions i1.legals
dels empleats acomiadats de les editorials, i del d9 Justic1a amb
els judicis que tot plegat podria portar, i del d'Afers Exteriors
il' probebleo ree1amaciO'!ls d'ed1itorials foras~re8••• 0 sigui que, can
es veu, s'hi podria veur.e pel mig tot un govern ••• Far1a riure!

BEPES

Quan els cavalls van venir al món, els homes van dir:
S'ha acabat d'anar a peu!

Es posava a

l~ a.bast

dels humans

lm

animal que donava tota mena de fa-

ana~hi

cilitats per a deixar-se domar,

en sella, llaurar, tirar ca-

rros, ta:rtanes, cotxes, canons i rebre. No se sap de cap cavall que
no s'hagi deixat pegar de jove, de fadri o de vell. Tenen
na -reta a propòsit per

8

tma

esque-

rebre garrotades, i es veu que és eix! pel'-

qt.B ni carreter, ni tartaner, ni centralista s'embarcàven sense

al'-

maJ"<oose de fuet •
.:.ls bomes, per mig les seves passi on so; sobergueria, luxúria, gola
i p.p"esa, entre al tres, han tingut amb tanta importàn cia com la que

més, la de pegar. Quan la gent no podia pegar a casa

8

a n'el ve!, n'hi

havia que es feien mestres, guàrdies, revolucionaris o es comp raven
lm

cavall. Pegar a tm cavall era un pegar segur i no hi havia cap lle 1·

que ho impedis llevat de la mala

CF!'"8

aue feien els de la Societat Pro-

tectora d' .Animals i Plantes. Aquests, deien els carreters, no s'han
trobat mai ai' peu d'una puj ada amb un cavall tossut ••• l ja veuen, el
cavall que és l'animal que ha rebut més de tots els coneguts, ha fet'
sempre primer!ssims papers en la vida dels homes els quals no comencen
a se.... quelcom fins oue es troben amb els cavalls. Ja hi ha cavalla

portant gent al dammt segles i segles enllà, i ja se'n saben coses
en "temps del rei Salomó que mai podia pensar com acabaria Palestina,
i això que tenia fama deK sabel'-ho tot.

De llavors, tenir cavall era

una asp1J"ació9 un desig, un voler general. Ja no es feu cap més guerra a peu. t.b general sense cava1-l era

tUl

general

~

Mut, 1 en tots

els monuments que s'han t'et a la gent d'armes, el cavall ha estat imprescindible. Un mon'JD9nt a

ml

bon manejador de sabre sense cavall

2

se:r{a

tIl

monument que no diria res, f'J.uix, desdibui>xat., sense sal •••

Si Colom en el seu segon viatge no arriba a desembarcar cavalla a

-

Amèrica, e~8 nordamericats enqara no t.indrien constit.ució, Hollywood,
i qui sap si Mr. Truman hagués arribat mai a la presidència de la
república ••-.El món, que anant. a peu feia un progrés a to snb el caminar de la gent, amb la incorporació del cavall a les ,act.ivitats humanes, va fer tro salt. de gegant. Es pot ben bé dir

que ain com hi

ha hagut l'edat de pedra, la del ferro, la de la vela i la de les
ca1ees de dona amb p 1mt.es arran de 'turmells, hi ha hagut la dels c
valls, contemporània un temps i s uper adora. deprés de l'edat d'aquelles calces de dona. L'època del cavall fou en veritat, quan estigué
a dalt., ma trbe1le èpoque" que es podria datar entre la de la lllJD.
de

Q:~

i l' aparició del quilovat elèctric.

llia època que podria

anar des del neixement del novel.lista Balzac a la joventut.

de~

chan-

sonnier Chevalier passant per l'inventor Edi3otl. Una època en la

qual els maldecaps no e:ren gene!'8la, i que ponar tma "amadeu" a
l'amilla era com portar la gran creu de la legió d'honor a la solapa. Era l'època dels taps a mà, de l'Exposició th1versal, de la
fundació de l'Institut d'EsttJiis Catalans i de les menjades d'arengades del.

saDyo~

Lerroux. Es a dir, durant .1 regnat llarg i pro-

fttós del

cav~ll

en p assa1"8n moltes. Consultar

A

històri~...

.les viles com pertot va passar un temps Que pels carrers e:ls ca-

valls n'eren els animadors. Els serveis interuroans ea feien amb
tartanes i

dili~èncj.e8.

Els transports urbans es feien amb carretes.

De menuts, els carreters en.!! semblaven convilatans e.xtraord1naris
,

1 veure" la drets sense

~uantar-se

eD/lloc damlJ'1 t les sotraquej a-

s carretes que circulaven peJ.s desnivellat.s carrers amb

'lm

soroll

de tots 'els diables.Els vèiem com homes dife:rent dels a1'tnts, ja que
ni presidents de societats. ni caps8atre, ni el mateix alcalde erencaoa90s d'anar drets sense

C8p

punt d'apo! damunt d'ma carreta tran-

3

sitant pels destartalats carrers de la. vila.
Gran personatge el cavall en la vida. dels homes. Batien i llauraven
,

al canp.. Tartane1isven gent a festes

m~ors

i a veure els me'tges de

I.

Girona. Pels músics hi havia la tartana llarga a la Qual si conve-

nIa s'hi posaven doA animals, el de senya baranes i el que no en
tenIa tant al dav;\nt a est1:rar. Era un temps que la diferència de
classes es mantenia. IDxistien tartanes amb coixins normals pel públic en general, i tartanes amb coixins de vellut pels darreres delicats que sollen ser els de la gent de barret. Hi havien els carro
amb cavalls
pesats amb vela blaro a dels ordinaris \~ue enraonaven ~b els mosso
tot.

e~

can!, i que si era necessari ana'- n 1 venien de Girona 801s.

Els de les centrals, que tenien un pas contractat i no el movien mai,
pasSèB eJ. qtB passés. Els de les diligències que devegades les ti-

raVen quatre exemplars i el conductor havia de saber, com

8

m1n1m,

el hatxillerat de l'ofici per aconseguir el trot uniforme de tantes
potes a la vegada. Per les tartanes lleugerss hi havien J.es aquea
que corrien com s1 no toQuéss1n a terra i Que mantenien el trotar
amb una ptmt6 de fuet i lma moderada estirada de regnes. A molts ma-

os es veien el carros de fer feina al defora i, dessota

tm

cobert,

la tartana. Que els cavalls pe·saven molt en el viure de la vila ho
prova que existia més d'8n veterinari i, algun d'ells, amb vestit
oficial i tot. Els que no podien

teni~

cavall, :feien el t'et amb ases

i burres de variades dimensi.ons. Els cavalls, ja rebien' i solien

reaccionar, a base de cops, de la manera que l'amo volia. Ara, bu•

rres i ases tenien altres anatomies i a molts els cops no hi tenien
massa 1nfJ:uència. Hi ha bagut ases al paia que s1 no rebien no e8.ven contents.

~1

no se'lA pegava, els provocaven els- cops baic ant.'-

les ctDletes o aturant,.·M davant d'una pujada ••• La notable poblaci6
de cavalls, ;eugues, aquea, mules, matxos, ases i burres, com que la

4

oria feien quilometratge interior, ademé8 d' aprofita1'-88 pel
transport els so]j)1peds, potser sense saber-ho,feien uns grans serveis a

l'a~icu1tura,

i segons els entesos les verdures no han tin-

gut mat més el gust que tenien en a;¡uell temps.
Per les festes de les platges la concentració

de carros i tal'-

tanes era massiva. La tripulaoió de tartana dinava al menj ador particular de les ta.vem9s, sm estovalles, ganivet i fon:tuille. La tripulació dels carros f'eiatots els repassos a la platja a base
brera. L'endemà a la plat.ja, en lloc de sorra hi havia 'tallades de
sindria apurades :fins arran de clova. Si l'areny hagués tingut les
pr.opietats de la terra dels masos, a la platja s'hi haguéss1n criat
ls

mi~crs

.!::Il

sindriars del paio•

~stejar,

durant l'època dels cavalls, era un bon festejar,

lent, pausat, segur, era
que no hi haguéssin
han

~ooes,

tJl

festejar amb pòsit, com el vi bo. No é

embarassad'3s en aquella època peruqè sempre n'hi

però moltes eren embarassades enganyades. Amb el pro-

grés algunes ja es deixaven enganyar, i a mida que el progrés an'
crei:mnt, els enganyats ja no eren elles, eren ells. Del temps qu
els amics cavaJ.ls feien pr1tll!trs papers en la història, en resten m
notable Quantitat d'ex-vots a moltes ennites. No creiEm que es tractés de cavalls ateus, més aviat es devia tractar de roderes massa
pronunciades, o de carreters que no anaven

8

mirar prim a l'hora de

cridar, o de cavalls que de tant en tant havien de bolcar per a demostrar a llurs conductors cóm s'ha d'~af'ar un revolt.

Llavors havien

d'intervenir a corre-cuita Sants especialitzats en que les bolcades
es poguéss1n contar.
Guerra del 14 va comen9ar a senyalar la fi de l'era dels cavalls, tant pels 8ven90s
ta

~:.erre8,

QU8

el món va fer -el m.ón es veu que m cessi-

com més grans minor, per a fer aven9oe- com per el nom-

bre de cavalls que J.a guerra matà. S'han donat xifres de les baixes

5

ñumanes d'aquella guerra, però ningú, que se sàpiga, ha fet menció de
les baixes cavallars malgrat la feina que t'eren en la contesa. Serviren Der a fer anar endavant 1 enCJar!"era homes 1 canolll, possibilitaren
la manutencíó dels primers i dels segons 1, morts i tot, seguiren aJudant als homes, fent de papapet si calla i deixant-se :fer a l'ast si
era necessari, coses aquestes que

of'1cialment encara cap mortal h

fet. per savi o valent que hagi estat almenys amb la proporció que ho
feren els cavalls. l fou després de la Guerra del

l~

que es comenQaren

a veure els primers camions, :t'rnneesos ells, 1 que ja havien fet una
guerra. b:rin els famosos "Berliet", amb cadenes vistes i toldos de color verd. L'arribada del prim r camió fou

lm

aconte1xament a la Vila,

1 si no es feu festa per anar-lo a veure és que ja hi havia molta gent
que no treba1lava i la que ho feia ja no act.uava a tant per mil, modalitat de treball que permetia, a més a més d'anar a velIre camions, moltes altres coses de les
ritz~r-nos.

Q uaJ.s

ja s 'ha parlat molt.

Comen9àvem a moto-

Les carretes seR'U1en en peu, però ben aviat havien d'en-

trar en joc els autobusos amb fanals de gas desbancant a pet.i t pi e
les tartanes en els serveis de poble a poble. Amb la. vinguda dels camions s'bavia acabat el dormir dels conductors durant el viatge. Ara
se les havien d'haver amb màquines que no tenien el seny dels cavalls
els quals sabien tant les coses de la carretera que llurs conductNs
podien fer la ruta dormint. tranquil. lament. La vinguda dels camio
acabà. tarJbé amb els crits a les carreteres, i estalvià infinitat de
garrotades als caVe l'la fora de servei. Els cavalla havien tingut tanta
importància en la història del món, que ningú pensà mai que

8S

poguê A -

sin substituir i ho prova el fet de les grans plantacions de garrofers
Que es trobaven arreu. Els homes s'erren de tant en tant. Els garrofers es plantaren no penssnt amb els cavalls sinó en vendre la garrofa.

r s,..a sobra gar'rOfa com aviat sobraran hotels 1 títols tmiversitaris. Les tmiverait.ats, se

~ent

dir,' són fàbrique8 de parats •••

6

uan els camions

comen~aren

a sustituir cavalls, algtma cosa se n'ha';'

via de fer d'aquests, i v:i.nguéren les primeres esmiceries
amb la garrofa sobrant s'hi

refor~à

c8vallars~

el cafè i servi de suport a di-

verses medicines.
'11s primers camions eren moguts, molts,- per antics carreters, i
hom veia totseguit sl el conductor era tm ccnductor fet expr6s o
habilitat. Si era

lm

antic menador de cavall es passava el viatge do-

nant continuament al volant un moviment de dreta a esquera hi hagués
o no revolts a la carretera i, per a ell hi havia un enemic mortal:
els biciclistes. No podien veure ningtl al seu davant al carn! però
el~

bicic11sws eren parti,cu1arnmt odiats per la por que tenien d' 81-

xafa~l08.

Al passar-lis pel costat els escop1nejaven cop:bsament..

A mida que el domini del cavall anava da cala ba1xa, hi anaven, potser sense que els cavalls en tinguéssin la culpa, el grans oradors
del pals i anaren preparant la vinguda dels oradors de paper. Els
oradors passaren, d'oradors, a lectors. La gent per un orador de
bon pinyol es deixava matar, per

tul

orador de paper quC)dava fred

com si acabés de menjar un plat d'escudella del diari, sense adobament volem dir. La caiguda dels cavalls portà la caiguda dels gitanos
que en venien i que ja no se'n desfeien per més quenoessin

les

existències. l això qte assistir a l'espectacle d'un gitano intentant
vendre

tul

cavall era

tul

8conteixement principal, com, almenys, anar

a sentir al tenor Caruso. Ara els descendents d' aquells gitanos no
saben què fer, volen portar els nois a l'escola, viure en pisos i
tenen diputat i tot. Ara al camp ja s'hi veuen tractors i dessot.
ls coberts hi ha els darrera models de cotxe. Han ha"!Ut, però de
passar dues guerres mondiaJs i la d'aci tres perquè tot. això tingUés lloc. Hi ha qui ha dit. que si no s'hagués fet. el desembarc
NormandIa encara hi hauria molta gent que anirIa a peu•••

7

'mpraren nou -és el canió qui par1a- poc després de la proclamació de la 'Bepúb1ica. L'amo Joan, deia que tenia un camió

repu--

blicà. Em pintaren da vermell, un vermell fort, picant, enlluernador,
v,

nt s'havia d'st 1 Ta!' a mirar-se'l••• Anav;

11 que l

car suro

Bisbal. Alguna vegada

,ta de Figueres, Girona o

vedells ala m
l'aTl1C' Jc

la Jonquera i, si convenI

de taps

8

ban es

cs, em posava

feis tros convidada d'

xa, 1 fèiem sortides de gala a les

plat~es

la ca1-

s poble s ve1ns en

o

que solien

timon1 del primer :festsig, d'aquells festeigs d'a

da Tomàs 1 Montserrat no passaren

acabar bé. Durant el viatge d'
,
er
d
irar--se. ~ o

de reto'

Et q uilovat~.

la jove parella.. La general cantava.

lòria pe

UI"

8

d'aquests viatges que vaig ser tes-

.aJor. Fou en

iU

cer-

L'interior del vehicJ.e era fiso i, cosa curiosa que només passa en
la que comencen a f'estej ar, ells s'hi veien com si fos de dia. l
anava bé Que la

~enera1.

cantés nerQuè ells es podien dir coses arran

<1'0'1"",11a oue són com s'hen d" dir
estat la primera

- ••• aS

ve~ada

l~s

coses tots els festejadors.

que no he tret tma sard3D<:h ••

,

- Tamb6 t'bas descomptat en els balls ••• Que els músics ja havien
acabat 1 tu segu!es ballant.
-Ballava amb tu..

-

,.."

às,

ara .je no 'toQuen ••• I
to múG" ,2:~.

- Amb tu al costat
- T

,

,

ArA

ue la músl ca és p
a
colt
,
poc a poc. rli .jo els sen-to.

te.iar projectes, perqtè ella ha dit diver
AJ. final acaben

~

l

xaven senvals- i

11 deu plan-

vam des "Ro ho sé ••• lf

• Jo no puc evit

carret

veu q

la can9ó de la general, a mi tj F,l veu, com si

cad~scun

t

t'ls

nC8r8

feien amb
t:f.t

rooera -en aquell

~rava

1 els carros hi dei-

can9ó que cantaven els

8

dos s'inte!'!'omp

lm

sol segon i se sent un:

-Tomàs!

a càrre c de la noia en to de ren.v.

st.e t el cami ó Hontserrat•••
Ha vingut la Repúb1i ca, però hi havia gent qte o no la votla o

en volla

,

lItre. 318 ho

lm

ue

es

ai

posen d'acord tots, s'han

diviiUt en dretes i esquerres- Estr1culegen durant un teups, i t6, el

6 d'octubre! AaueU 6 d'octubre anà precedit de grana di.cU' sos, i
a Barcelona es proclamà una República diferent de la que hi havia

drid. A l'hora de la veritat e
n'aQ'..1811 canvi
que

le

que nomès posà el eoll

pública la $!ent

la primera :fi

ss1st1t als discuros, i és

!laV

'amaga

dretes

púbUca al c
, foren li

,

nt pero com

l',

la

de poaue s hores 1

d'entre

era poca gent. De moment,

tr~a

canviar d

no vmli

Re-

dretes es desamagaren 1 Qui sJ a-

esquerres. Les fina llavors autoritats agden por 1

mioren a F'rantta. Com s'hi ha d'anar?

sento gent per casa que cu.u

que per la muntanya ••• S6n els bons caminadors Que abans n'hi havI

mol'

• Altres proposen

1

Il:.tetó adoptaaa,

cab

•

- Arr1b

""'s

fi

dI~et

tot el c

ent1r

lementari darrer la
, ,
pero 098 UJa.... cauu:JU t s' hi

r. sento:

m :fins on

pa

T:1

'anar

'hi haur'

hauria pogut

a Port Vendres per mar•• • No vaig

,
odrem ••• D pres

, hau l'I

8

ir eli

yes ••• Ja en tenim de comoromesoa •••
.,

nits. Es

sen dos o t

cont.rols 1 el do

fons de la e

binR pas
-.Anem a Figueres a portar bestià •••
ls vedell

c

por~m

a la caixa responen bé i no diuen

control malgrat saber quina càrrega porto a més de l
ls convilatans de la reduiàa trampa tenen fogueta a e

obl1~8 que fa15

,

rò no

98

del petit atac d'of'1

piu a

va.
parad

9

en

fins als vol

de Darntu

8 1.ll'ten

os, i:

els

novetat. Em desfan la trampa,

o tiqsueu por. No us deixarem patir••• Us enviarem dire rs, però
no torneu fins qu

veRin les coses més clara s •••

8

ra. la meva primera a.ventura poJ1tica.
.U!

tell (; d'octutr
ra un

L'amo Jo::m, q

repub~i

i,. em feia fer sovint

sentir coIlVer

,

,

'""

na. "'..ls camins

nfi1.ar-

no

ia al ca.f'è :fent

'ànci.

no

)~en

pot treure. Ara,

td

s

t una esto-

tropa. Els pass

ure' s del 'Poble, i es passen el

,",A~Àtua.

00·

t19

8S

pre són vigilats p

Ò

oficials te

tra-o:fici

pels volts d'Agullana. Vaig

iu a1glm cas de compromis encara

r gent decidida

dor~

viat~s

1. Que e s pogués

vigilat tot això?

- Si, però si
ha d

vot i discurs,

.

lls di

a

""

à a molta gent

veu que s'

Però tenim els passadors ex-

n siguin. Són els per a casos d'e-

s
i baix

tmtanY9S

prescindint de canins i ea-

riol •••
aga:fat. molta Jl~nt. ~Jlai em pensava

A la vile h

tants e1amet*l aue t'oesin

tit que l'

0000

Rep 6bli ca.

He s8o-

deia:

et

h

- Es al 1

t1dario de l'altra

que hi hagu6s

8

t. l pe!" a mi n'

'afada m's

que del compte, han fet. \ma agafada amb tO.ma••• l si han agafat e1.s
que han agafat, jo••• J

, tToan. Es veu que de propieta-r1s de camió

- No tin1.!u1

no agaf

1

m volin qU9dar a AgullaIlch ••

,

ingu..

De totA 1!'Anera l'amo no estava t.r

a 1

feina d'a

en amwt

• Al

ui.L i no

s

,
carrega per

8 :tabrica:ntl8 de tso8 no l'hi donaven la

.-..
e

ron

•

debutat el xofer Pau,

ue és el xofer amb l

patilles més llargues de la comarca, i 6s

d' ~quà118 oua diu tota me

de coses

les noies que troba anant per

la carretera. Les convida a pujar, però per a mi que elles quan veuen
açuelles patilles no s'hi vetBn en cor.
gent?

- Xe, diu ql.8 al teu paíJ'.t han

- Ho diuen. Jo, a la feina.
_

..

'D

o

r q " vo1ieu ma aJ. tra . .

ublica? No n'hi hav

¡b

prou

la que hi havia?
xofer Pau, que amb les dones es desfeia en compliments, quan hi
1 miR' "e1s hi foti

haVi

una dona i es veu aue a casa nostra

- A La República la pinten c

la volien amb uns davant

ls descoeítsU aue deia ell.

S

grossos, i que vosaltres passeu en-

cara. que davants no tingui.
,1 valencià. e'

Bssà saliva i es

l{em portat la camiona3
a aemanadissa. l

Va

dedicar

carre~ar

de taronges a la PIB9a de .

taronges.
vi

•

i

comenta~i8.

- Tota aauesta gent que compra aquestes taronges són dels altres!

..

st,

- Po

1a RPnt perquè eJ.s hi

ro

adin

les taronge s ••• I
- Ea que la majoria dels que en compren, abans del 6 d'octubn¡ no
n menjaven mai.

- Això
:fat.

sse.

arat pels cabells, home. Es com l

nt que s'ha

'afets· oue abans no eren res,

els haureu

1ts dels

fet tronar repub1i\,;CU.uu

- Jo encara n'hag,ués àgafat mAsI
aguéss:i¡t tingut de pltlgar si n'agafen gaires

mltQ •

.. vols dir
1 s'ha decidit no donar feina, quan surt.in,

,

reso •••

anys jornals a
-

l menys tapa

pa~r!

sortir.

n'els aue a6n a l

11

- A -"eure si resultarà qU9 tu també e

republicà.

- No tots els republicans s'han d'enpreson
~Ar1a

-

Però

-

~as

-

.:.U

on estarien
lm

afar!

tornarem a

àtic.

ets

T:Rn"'J

'8,

bé, a la presó.

dia o altre sortiran aquesta. gent, i llavors què?

et. per
-

•

r.d:>la. oue et pensis que les presons només s'han

ncar-hi rep ubl:u:: anC..
de bo 1

saps què et dic?

Vaig fer e.lg

'n vaig a comprar taron

viat.

és a València. l a

J

vila aviat

Va

veure que, llevat d' a.lgtmes 'cases amb minyona i cancell/ tothom comronges republicanes. Va ser

pr~v

i

la Repúbli ea .

f

t a

Pl~~

na d

lm

ferènd'

ut que

se'n bap:ués sentit molt satis-

•

, loo1ta R'ent

itmlen
_

. ublic

s i

a.L~Ul.4~

la vila, els qu

que no n'bavi

ital a veure els agafats. Ela autobusos

posar bancs
¡rajora.

8

la caixa com en el t

vien menj at 'ta-

njades, van a la

CR-

no donaven abast i em van

s que

àvem a córrer Fest

'ti-h1, la gent parlava del temps, del preu

l'oll i de

la manca d'aiRua, fins poca estona abans d'arribar a la f'àbr1ca-pre-

só. Illavo

a cernen93va

p

f\

r del motiu

1. viat

•

ons em

va aAmblar sentir hi havia més d'un visit.Pnt que no sabia per qu'
li havien empresonat. un f'aniliar:
-

~s

que ,-io encara no sé per què me'l van venir a buscar a n'el d
~

1 en res, que només canta.v

casa. U1 heme que no s'havia :ficat
al cor••• No ho entenc, no ho entenc.
- Ai. filla, encara entenc many

r què m'han agafat el noi, Que

ni cantava al cor••• 1 Ja ho sabau, era barber. I si s'hi aDav
aitar algú del sindicat,
no són

i~ual

, havia de dir ell,

no el volla

que els altres els diners dels sindica-

12

liates?

Se.

que a la barberia hi havia algú que no n'era de sin-

dicalista i escoltava la conversa del noi amb el qUi

aitava. l

un barber oue s'estimi ha de parlar amb el client de les coses q

ru1i-

plauen a n'aquest. Si el noi feia un futbolista, li parlava de
bol, i si feia un músic hi conversava de virtuosos
avis

è

l comet.! o

1 contrabaix, de la Tm teua. malara Que s1 tenle

s1ndi-

que l i parlés de v~ues gener

cal i ata a la -cadira ara natur

'rt1s a la conversa

tIl

l'~ctivitat

o

d'Em ?estanye o casos de la

Rabassa Morta.
-- Donos jo, almenys

tic tranQuil.la i sé que el meu

s jo,

garat. :Nc és pas que no li di

ue t,"a.gaf":aran, Pepet que t'emboli
al dava'lt .•• l ell

re e

tot••.

:r aela orimers d' esseI'-ne. l mireu el seny que

l i va acudi'

- Jo el que no veig clar és q~ h
re~ublicans,

l de o

fer costat a n'els Que predicaven tus-

és clar, a l'hora d'agafar gent, l'home

venir a buscar no

, tul

ixa contest&:

ue s'ho menjav

11 a dalt de l'esoana.r1,
••• ! l

rap Itt • pepet,

tres i escoltar d'on ascoltav3. la gent, no,

en lloc de fer com

tar

és ben

ssa, Pepet qu

s

ie 1

Ven1a algú de la secta del

no d"ara, d

hOf19

socialistes,

T'ou!

casa va

te, que quan

e~ V Q1

tira cosa que dir: uJa era horaI It •
n

ai'at gent de tants colo

,

s, sindic!:llistes , comuniet.es i

gent que només eren barbers o oentaven al cor•••
- Jo em penso que hi haVi3 algÚ
manera no ho entenc. Fins que potseT' &1 que pwtsV,

s"($j

pagar 1 degué di!' q1.8 no/n'..ssaféa més ••• I
Em

"tJixa:ren vora la fàbrica-presó. No vaig pode

:t, cap agaf'a:t, però

vai~

escoltar una mi

ntir, co

'hauria

a la torneda, la me-

va tripulació •• Hi hagué, es veu, algtma llagrimeta i tot despré
de la visita. Portava uns bona tr1pubaciu •••

13

De les coses aue deien

vai~

poder collir:

ira! Què vols que et digui. M'hEll fet pena.
- Però aue no has vist la gentada que hi havia! N'han d'estar contents
d'estar agafats i veure

conti de gent els va a veu:nt. Els que els van

agafar a hores d'ara potser ja
que els va

8

8' empenedeixen.

Si hi ha tanta gen t

ve ure •••

- sl, ja sé on vas. Que

també haurien d'agaf'ar als visit.ants ••• Es ig;¡-

al, awi m'han fet pena •••Feia temps que ~l de casa no m'havia abr
~at

-

com aouesta tarda. Ene. se'n recorda•••

~,

bé, no ploris, dona, aue jo els he vist a tots molt contento.

l a tu, el noi què?
- Ah, el noi fa de barber, com abans d' agafar-lo.
- '" El de casa segueix cantant. Ara ha orgeni t.zat un cor.
- Doncs el de casa sl

és el mateix de sempre. Avui deia, davant

Oti!

molta gent que el govern que teníem era, governant, com les dones
toreres torejant. Aquest no el canvia ni un 6 ni un 40 d'octubrw.

serà del morro fort fins Clue es mori!

l el teu, com l'has trobat?

- t'a el cor :t'ort, però Jo li canee l "'an:dar" .' U1 home que els veins,
mb els anys que fa qtl! som casa1:B no li han sentit mai al9ar la veu.
Ell és

lm

republicà que pateix de l'estÓmac i si pot seguir essen't-ne

de republicà és perquè jo el cuido com si fos tma clavellina. Per mor
de l'estómac no s'havia mogut mai de casa, i ja veus, la única vegad
que se n'ha mogut ha estat per anar a la presó.
- Jo trobo que a n'els que pateixen de l'estómac no els haurien d'a-

.

gafar.
- Hi ha tantes coses
far jo els vaig eH. r

oUB

Oti!

no haurien de fer! Quan el van venir a
ens

f'éssin a tot.s dos. Em

Va'l

8P:&-

contestar

que aquesta vegada encara no n'havien agafades de dones, però que
si no miréssim amb qui ans casàvem que potser se'n parlar1l:1 •••
- l de menj ar, ens n'hi donen?

14
- Ja pots pensar••• Ranxo!
, diu Que n'hi ha
-

Se~ur

q~

tiren de fonda.

QlB aquests seran els primers de sortir.

No ho sé, es veu que els porten molta t.írriaa n'eJ.s republican
de quartos.
- El meu farà almenys

lm

bon àpat. cada setmana. Avui 11 be portat

tUl a

rascassa amb suc.
Jo no l i he pogut portar res,
No t'amainis, s'ho parteixen t.ot. A la pres6 tots són am:ic s. Potser
quan surtin au t.iraran els plats pel cap.
- Pas aquesta vegada. Els que no són agafats i encara diue-n coses,
diuen que es faran eJ.eccions i que tots els partits

de~s

agafats ani-

ran de bracet.
- Ai, pas el de casal Aquest no baixarà del burro. L'hauran de tenir
empresonat fins passades les eleccions.
Hi ha una rialla general, i la dona del del morro fort s'anima a continar parlant del seu marit.
- Ui, si us expliqués cosee del de casa! Sense anar més lluny, abans

de l'agafada es va antllciar un m1t.ing dels del meu home. "Noiau , em
va dir, ufes-me

lm

sopar concentrat qL'8 aquesta nit penso Que haur'

de cridar molt!". l jo que li faig: doncs, mira, que avui tenia per
fer bullida. l ell Que em contesta: u l tu et. penses que

jo puc cri-

dar com s'ha de cridar menjant. bullida?u. Doncs no cridis, que jo 11

.

vaig dir. USi no crido jo, no cridarà ningú! "En lloc de bullida tea
:f're~ida
Vai~

i me la reforces amb bitxos coents. 11

'~uè

havia de fer, jo?

fer ma fregida que hi havia m6s bitxos que tall. uNoia, potser

n'haA fet un gra massa•••• !n Això és per a cridar tres dies seguits"!
CaJ.J.eu•••Va resultar que el m1ting es Va suspendre quan tot l'estat
major era dalt l'escenari amb el de casa al davant. Que no va cridar? I
El van venir a t'er a casa el mit.ingl Tal com ho sentiu••• l En Pepet

15
va cridar com mai no havia cridat contra un públic imaginari perqtè
a essa no hi havia ningú més que l'estat mejor de dalt l'escenari.
l En Pepet de

casa, cada vegada que un oraòor deia quelcom que ell

pensava que d'haver-hi hagut públic hagués protestat, deixava anal" un
~

de Déu de crits Que nc volgueu saber ••• "I aralt, va dir a l'estat

major", aneu a Barcelona i d:igueu que el mit1ng es Va celebrar malgrat haver-lo prohibit l'autoritat" ••• Mare de Déu si n'hi be viste
i sentide,s!

Pe~t,

que amb aquestes calces no hi pots anar••• "Un

anarquiste ha d'anar vestit d'anarquiEttaJ"

Pepet,. que acabaràs

senyant el cul. "serà un cul anarquista. No puc pas anar vestít com

'Un burgès, jo••• " QU$U1el van agafar me li van preguntar quin ofici
feia.~

Anarquista, va dir. "Això no és cap ofici. Amb què es guanya

la vida?". "No me la gunayo, jo, la vida. Perxò sóc anarquista. Anarquista i trencador d'urnes •••• 11

lli temps es feu vegetarià. Jo,

m'està el dir-ho, però la mare abans de casar-me m'il.lustrà en el
domini de salses i sofregits, i a la. cuina hi f'aig bona papers si la
etmanada d'En Pepet m'ho perme-t ••• Pepet, que menjar

sempre verd et

treurà empenta, oue ja f'ascara de la gent que no té gana••• Pepet,
que vindràs com la Dama de les Camèlies••• Amb això me'n vaig sortir,
ja que portar la contraria a n'el meu home és picar ferro :fred, i

t1l

dia em va dir: "Noia, els vegêtar1ans tenen molta raó, però alínenys
els diumen.e:es :fes-me quelcom sòlid. Seré anarquista

1~al."

'arò per què n'és d'anarquista?

- Jo què sé ••• Quan vam parlar de casar-nos em va dir: "Ja ho saps que
s6,c anarquista?" I jo què s~b1a llavors quina cosa era

lm

anarquista.

Pepet, m'estimes? li vaig dir. nUl anarquista estima tothom llevat
de governs i burgesos. T'estimaré sempnt. Més que no 't'estimaria aquell carca que tenps endarrera ea

feia l'aleta". I" això si., ell

és anarquista, però m'ha estimat sempre ••• Per què se'n va f'er? El
eu pare ja n'era i li va deixar per heÑnc1a. Es veu que el

BeU

pare

:ra anarouisb'l pe:rquà era l·únic de J.a vi1a i sempre havia vol.gut

16
ser diferent dels al tres. El seu pare, em deia En Pepet, li deia que
el dia que tots :t'óssim anarquistes el món e8 podria posar l'abric
de la 11.ibertat ••• I si alguna vegada a l'hivern ja deia a n'el de cas
que s'abrigués per a sortir em contestava que no ho faria :t'ina que el

món portés aque'll abri c que deia el seu p a:re ••• U1 sny per Carnaval
no va sortir al

~rrer

dient que Carnaval era una festa capitalista.

Es va tancar a casa, es va disfressar de dona i quan l'orquestra to-

cava la 'oorra ell la va filr tot sol saltant de dalt a baix de l'hort•••
Quan jo 11 vaig dir quina mena d'anarquista era, em

Va

contestar qtB

era t.m anarquista autodidact.e I
s cl~liment68 el xofe~ Pau. No pot veure cap noia que vagi a

peu per

J.t1

carretera. Moltes el coneixen ja, i només ell i jo sabem

que n'hi han que han acceptat la

con~idada tUl

cop i prou. Ell, al prin-

cipi, pe,.. a dissimular convidava a puj llU' a pageses amb mh8 de cine•

cents mercats sJ. damunt, però es veu que
ra a la noia del. Mas Mantell ,que, era
armó:r·is. Feis calo!'

aou~ll

8

Qui volia embarcar de debó

t.ma :filla de pw;tèa amb uns bons

dia. Era un ouinze de juliol d'eba'1S de la

rra,amb un sol d'aquells que fan parlar a la gent, la fen suar i
li fan cercar ombT'8 s. th sol de campionat, que diu ara la

~ent. Un

sol

de Justicia, que deia. la gent d'abins. Nosaltres anàvem a Fla9à a recollir

UrIE.

càrrega de fardells de suro. Jo havia sen tita dir que a

la noia del Mas Mantell l'havien pujada alguns oamionistes, però el
xofer Pau no se n' havia sortit mai. Jo no ho sé, però a mi em sembl
aue
- la noia 11 trobava un excés de patilles al xolfer Pau. No era
~

noia de patilles, es veu. Es veia, carretera enUà a la noia del Mas
antell, que transitava amb una cistella d'ous a cada bra9. La vam
veure aturar-se a rtIPoear, d'lm tro, lltmY,> arremangar-se de mànegul
i posarl't-se un mocador blanc al cap. Ja feia estona que el xofer Pau

contemplant aquells darrere,s sense tranpa,
frena, i:

cond~a

ensalivant. Sento

,7

- .nmn aquest sol els ous t'arribaran ferrats i 'te' la faran entornar!

Ja sa les va mirar ella les patilles dal xofer Pau, però aquell sol
que rnene,ava fe·rrar-li els ous la va fer decidir. l el xòfer Pau e
veu que

T!Q'

estava per la .:feina com havia d'estar, perquè:

- Pau, estigues més pel volant!
I:

- Pau, que jo no t'he, he òemanat pas per a pujar!
i:

- Pau,

q~

dues feines a cop no es poden fer r

I:

- Pau, mira que baixo 1

I:
.. Pau, que ens e'stimbarem•••• Veus?

Què et deia jo••••

Jo tamblt ho veia venir. l jo, el xo:t"e'fY Pau, la noia del Mas Natall i
les dues cistelles d'ous, a la cuneta!
Aquell bolc va portar cODs8quències. Va venir a casa e~ masoVer
del Mas lIantell, i vaig sentir part, òe la conVersa qat Va tenir snb
l'amo Joan, ja que l'inici va tenir lloc al pati.
- Voa sóu el propietari d'aqt8St. camió?

-si... Que

teniu alguna càrrega. Jo sóc transportistQ.

- Transoortista i poca-vergonya.
- Com, com, com?
- He dit transportista i poca-vergonya-.

l el masover del Mas Mantell refor,ava els dos adjectius al9ant una po-

lida i t'en agafada vara de f're1xa.

-Veureu, no us erreu pas de casa?
. m'he errat, deixo el transportits i trec el poca-vergonya.

camió va anar e 1 divendres passat cap a La Bisbal?

- si,

hi Va
anar i va bolcar •••
,

- Llavors, mantinc el poca-veY'gonya.

18
¡.' amo Joan era molt bon home, però quan s'enceni.a,deixau-lo anar!
~l
-

masover no sabia paa amb
n..

~i

es jugava els quartos•••

soolteu, mestre: a casa només crido, Jo. D'on el treieu aquest pic

de poca-vergonya•••• r l de fer anar vare s, abans de tractar amb m...v netos he tractat amb els matxos de més mal tractar del pa1sr

- Tornem a deixar el poca-vergonya, de momen t. Amb qui va bolcar
aauest cami6, divendres?
-- Amb qui?

- si,

qui hi anava a dalt?

- Qui 'voleu que hi més ••• No bolquen pas 8'01s els camions. El xofer
de casa hi anava

fi

- Alto, anb el poca-vergonya, doncs. Va dest.:f.nat

Però jo he

vi~ut

8

algÚ Que no sóu vos.

ac! a dir poca-vergonya a algÚ.

- 'th xof'er que bolca pot ser

tm

mal xof'er, però d'aqul a ser un poca-

•••

ve~onyCl

1:)1 no ñat!Ul!s estat

lm

poca-vergonya no hagués bolcat.

No ho entenc.

- Aviat ho entendreu. Al camió, quan va bo1.car, hi havia la meVa noia
amb dues cistelles d'ous que portava

ne.

8

sant Climent.

1. Què?

- aqt2st cami6 vostre va bolcar divendres perquè el poca-vergonya que
1 portsva es va descuidar de girar fent jocs de mans amb la meva

.

noia. l jo he vingut decidit a dir poca-vergonya al xof'er 1 a cobrar
les dues dotzenes d" ous que es van trencar amb la oolce.da.
- Tot es pot arreglae-••• Però
. per què hi va pujar la vostra nois, al
camió?

- Es Que al voste cam16 quan hi pugen noies com la de casa, el xof'er
ha de mirar com van f'etes? 1iJs que ma noia un mat! de juliol, carregada amb dues cistelles d'ous a'ha de pensar que un camió la convida
pUJa!' per altres coses que pel" evita.1'-li ma suada? Quina mena

9

camians són aque s'ta? f Qui us hi voldrà puj aI' en tm can1ó Que denoies honestes?

senc~rila

- PauI •••No, és e2 nom del Kofer.

- Del poca-vergonya?

- si.
n

xofer Pau va. contestar des de dins. El masover del Mas Mant.e1l

i l'amo (..Toan es van t'icaI' a la casall i no vaig poder escolt.ar Jl aca-

bament de la reclamació Ml 'l!l&sove!". Sembla Que l'amo Va prohibir a
qtB pugès noies que poguésuin provocar bolcades de camió i paga-

B.U

ment. de perjudicis.

d'o

~8

pagà al masover l'import de les dues cistelles
anda del xo:fer Pau el qual s'ho Va prendre

quit de 1

a

olt malament i es feu donar d'alta d'an sindicat cremador de burgeSOl'.
, "''''''0
A.,..

Joan era republicà, de la.

qu1e

de republicans que no podien

-. S9Jtons li havia sentit a dir, hi

.via republicans de

nom i republicans de fet. Un dia deia a ml visitant; ••• 81,hi ha mo'ta gent que tenia carnet de republicà 1 tot aquests temps ni ens sa-

udava. l si els anaves a demanar quelcom contestav

tre.

dien
ns somriten,

l

ara,

que no es po-

uells mateixos que ni ens saludàven, ara

s aturen ai ens troben pel carrer i

vi t a dir-me; "A!'8 s1 que guanyarem 1tf. Jo de tots
flo ni ai:x!. Si poguéssin votar ouan ja se sabés l
vota,..ien, segtn', pel costat

<1t1!

gt.m

s'ha atre-

quests no me'n
cosa com ha anat

guanyarla.

El visitant de Q8·sa pregt1Dtà:

A1x1 això de les e~ecc1ons és un fet •••
- Clar, ho

,

ho

• Jo m'he mogut molt aquests díeD.

e parlat

mb enlla,os dels de les presons i ens hem d' tmir tots.
- Tots què voJ.s dir?

- Tots. Es farà un Front

Popu18~

amb t.ots els partits i sindicat.s

de J.a gent que ha estat i de 1a q'

nce.ra

J.8 presó.
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- Vols dir que no serà molta barreja?
- Si no ho fem aix! guanyaran ella.
s que a la presó hi ha també la gent que sempre deia que no s'ha-

vIa de votar.
- Aqueste vegada han deixa:t en llibertat als· seus afiliats.
Diu Que ells faran votar malalts i monges, oue no havien votat mai.

NcsaJ.tres farem votar les no1es de J..es cases de barrets.
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d'on surten. Aquella vegada

..

en oortiren m'

con't9n

tava la gentada.

dir oue v

", ,:aent

cementar els agaf'adors. Si haguéssin

tots els que votarien al Pront Pcpular, segur que haguéssln

8$8fat

guanyat ells.

,

rt

ra.

mala

3'

l.

,via e

sen ta

cose

de :feina..

co'

t"

ini.

venir. Sento

mica d

o

cop

fan histèries no
fan pronòstics, p 'o•
fan
curt

el

e di

iran les coses mesos a

dir als recalc1tre.nts q'le part dels revolucionaris
ltras, que

fonamen

.n fet

perdut

havia passat

.ls diners no h

li •••

El

la butxacA nord

d~

l'

rieana. Feia poc que a le

hi havia un retrat d'ell vestit de presoIlll r amb

els cabells arran ••• A MAdrid no volen ser tIEnye i h

o

,·n Manuel

úblic

i :fou

ue

un gran

nyor

r:1presonat. AD <Na vestit de

pa.rets dels car

o

nacional

Barcelona a desfilar davant el President

so

mocador bl

l'~di~ici

AlR'ú diu que

•

cara. que devegades ho
..nt

d

po~o ....

""t d&l pais semblc.va que h&Via tret
,
t
pocs numeres, ue fa. :fer molt

s'han tornat conservadors. A
'hi

'afat

n'h6vi~n

de les presons, no tota, és clar, pujà al ~overn. l

passaren uns dies en els auala

la rifa, i

deien que

ra6 els q

i

l ai, la gent

t

ls que els van ag

acabar. ".Ja veurem on anirà un pais governat per

:faY' no s'ho sabi

presi

sortiren tocant-se sardanes, i quant

Manuel que no pI

a molta Rent,

!"p.caJ.citrant.s, la q uestió és que la gent no e

quieta. Ble recalcit~Bnts fen m1tf
Joan <:pe no anem

pre si den t.

no en te cara.

1 fou la cera d
sa de

i~et

bé.

picats.. Sento

ir

..

l'amo

l es veu que no s'hi meva de bé perquè mantr

la Vila feia Festa Ha.ior, pel

n pass8v

d,

el xof'er Pau i ha P!'9g¡mtet a l'amo Joan què t'oia.

- No ho sé. Esperam.
vaga

.~ral

vo1ucionà!'1.a •

osses-

vingut
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Aixl ja sé Què farem. No farem res.
- A Barcelona hi ha trompades. La tropa és al carrer i se' ls estan
fotent. l di1.En Que l'al9ament, que ha vingut de l'Africa, ha trobat
associats a moltes ciutats.
- Jo, al final, penso que me n'hauré d'anar a viure a Darniusl
- S1 han desembarcat a ba:fx encara són lluny •••

- ?erò a Barcelona ja no és tan lluny ••• Però se sap alguna cosa certa,
perqlÈ a Ba'!"celona hi havia molts caps de tropa republicans.
- Aque1Jts són gent que creuen. Quan s'aixeca amb males intencions
lm

oricis1 de poc grau, l' afu8e11~n. Ara, si ho fa un de gros••• Vos

podell pensar amb Darnius, pero jo tinc moltes p:anes de fer feina. El
sol :fet de Que ens vulguin fer creure a canonades em revolta. l s1
sJ. carre!" no hi ha sortit tota la tropa ••• Ara, si hi ha sortit tota,

ja em direu aui s 'hi veu en cor.
- Mil'a, Pau, ja ets prou gran. Jo sóc home de Darnius, a la meVa edat,

i és lògic que tu siguis home de Barcelona. Però de tota manera no hi
v&!'ia barroer, creu-me •••
Durant

ml

tem'Os el xofe", Pau visauè preocuPat. Volia i dolla. Ana-

va fent a1glm transport però els feia tinguent el cap qui sap a on.
l li devia tenir tant que ni es mirava a les noies que trobàvem per

la carretera ••• Fins que a la vila es comenqà a parlar de donar

un

cop de mà als de la capital. l el xofe-r Pau ja no aguantà més. - Eln
fletà pel seu compte i m'omplenà de voltmtaris. Abans d'arribar a
la capital ens atura el personal d'un lloc de control.
- Som voluntaris! - sento que diu el xofer Pau.
- De quins?
'lle no ho veieu amb la cara?!
A la capi tal no es pot passar sense córrer per segons quins carrers.
nto gent que diu que en lloc d'ordre públic', ara hi ha desordre
públic. La tripulació al veure qtlt ha entrat en foc més aviat del
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què es pensava, decideix baixar i orientar-se anant a peu. El darrer
de baixar diu al xofer Pau:
- l el canió?
1 xof'er Pau era home de conviccions of'rte s. Quan f'eia tran aport, el

:feia honestament. Quan el cor li deia de pujar noies, les pujava, i
quan el cor li va dir qte

Et

'havi

e :fer Voltmtari se'n feu amb totes

les conseauències.
- El camió?

Ja hi tornarà sol a casa!

'han deixat sol a mig d'lm carrer desconegut en el qual de tant en
tant hi ha

~ent

que :fa, des dels terrats, pràctiques de tir. cJo no

sé, que no són coses d' lm camió saber-les, contra qui tiren, però
tari aviat tiren a l'esquerra com can a la dreta.

- Què hi :fa aquest camió, aci?
, aq
' ppo
o h o se,

et

UB

t.l ja li he vi st.

En aquell moment els dels terrats tornen a actuar.

RIs que s'havien aturat al davant mau pugen

la caixa i comencen

disparar.
- Però on tireu?
o ho sé,

p~rò

tirem. Si algú es vol acostar que sàpiga que aci el

rebrem a trets.
- Aquest camió

8

'ha de treure. Si saben que s'ha tirat del seu damunt

per aquest carrer no s'hi podrà transitar.
- Però qui és que hi ha de tirar?
- Mira, aallesta que tiren aels terrats tant aviat tiren cap a
costat com a l'altre. Qui és que sap pertar

lm

camió?

- En Paret, però ara està tirant.

- Pe'r8t! Paret! Para

lm

mOMent, vols? Tampoc s'hi veu ningú on tires.

Hauries de treure aquest camió.
- l on el porto?

- On vu1JP:uis.

2

, ....n omenat Pertit em posa en

'xa. vO n'havia sentit parlar molt. i

de Barcelona t del Parelel, de les 'Ranbles, de

les "golcndr:leall ,

el Liceu ••• el xofer Pau, estarrufat de pat.111es parlava molt d'una
tal Madame Petit, i tot era molt distint de les corredisses d'aquells
dies. Si això és BaT'celona••• ! M' ompleno de ciutadans armats. D'algunes :finestres surt gent i al veure 'm ple de ;nsells

i banderes, aplau-

deix sorollosament. U neu xofar Paret saluda des de la cabina.
vegi

- Al cent.re, Paret, al centre! Que

els anos som nosaltres!

Peret poea volant al centre. En a1glma llocs la gent corra de cantonada a canton

•

senten tret

le

no se sap d'on venen o a on

Val.

De cop:
- La trop'a! - diu algú.

No tota la tripulaci6 fugi corrents. tba meftad, si i aviat es perdé
de vista. L'altra meitat s'enfila escales amlD'lt de les cases que té
més a la vora i puja als terrats a disparar.

orta dos dies abandonat. Passen
1 dia.
-

tmS

gitanos que ja m'havien mirat

aOADS.

l no l'ha vingut.

cercar h1mtú.

- 51, però, què em fem d'1m camió?
- Hi ha revolució o no hi ha revolució!

l s1 n'hi ha, és que nosal-

tres hem de portar els manubris tota la vida amb burres o a manès?
- Es qtm

tu et penses que la revolució s'ha fet pels gitanos?

No, però els

~itanos

tanbé tenim dret a fer-la.

-Jo penso Que malgrat la revolució de guàrdia-civil sempre n'hi haurà•

..

- Ll$lvors

'haU!"à fet una revolució d'gstar per ca88.

- Doncs va, comencem incautant-nos d'aquest camió.
- Ja ens n'havem ince.utat. Ara, no el podem pas estirar amb 1ma cordal
A la gitAna Flora es veu oue els eam10nistes 1 'han pujada alg'1.D'1a ve-

ada per

.

ue:

- V.. us? Girant. aquesta clau el motor va••

aprés és questi6 d'un joc
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s. l quan vols girar cap a la dreta hi has

i d'Lm joc d,

8

rcda, fins que ~iri.. Es molt fàcil I

d'anar fent voltar aque

Tota la petita tribu

uj

damunt llevat d'

va aconte1xements de

pese

àdhuc per les git

que:·~speré::.-:

, i s'hi resisteix

- puj a, Clave11:f.n

- Veuràs•••mira!
- Ja en tindrem d'altres, dona!
Em posen en na

.A.,A.Q.

Això no es mou, Floral
-

V~g

tocant coses.

L'improvitzat conductor toca, entre altres coses, la sonor1ss1ma bot'Zina en gran contant

ntmenuda de la tribu, que pica de mans

1

alegrament.

-

A~a

toca aquest pal. Per a baixar-me, les vegades que he viatjat

'b oamió, ells el tiraven endarrera. D'això me'n recordo 1>6. Ara tu

tira'l endavant. l mou aquest altre pal •••
Sortim disparats. La tribu saluda l'arrancada amb tota mena de crita.
Ens acostem a una barrica,

•

- Un camió de :feixistes! - se sent.

s emportem m.itja barricada per davant. Els barr1cairas fugen. Sonen
uns trets.
- Ho deus haver fet malament i ens escopeteg81 •••Ara fes anar la roda
a l'esqmrra, ara a la dreta, ara altra vegada a l'esquerra •••
Girem cantonades com si . anéssiu a un RalJJr. La tribu s'ha comen9at
a espantar i ja via't.ja mig a fora mig a dins. S'acosta tm tramvia
armat. El gitano xof'er no sap què

di~hi.

Els tramviaires surten,

ells i armes, :tora del vehicle. Els tripulants gitanos salten com
poden del cam16 i a terra s'hi veu

tul

escampall de la ra9a

cal".

El gitanos xofer tanca els ulls. Si jo hagué.s pogut hagu6s fet el mateix. La t.ro

degué sentir de 1ltmy. El tramvia va quedar

igual. Si no hi hagués hagut revolució el tramvia hagués guanyat el
plet ja que quan hi havia trompades amb al tres vehicles els advocats
de la Co'q)any1a tenien sempre \IDa :f'òrmuJ.a a punt: "Senyors, el tram-

via és innocent. Ell no es mou de la via. Són els altres que el van
a envestir".Però com que Quan hi ha revolució o està a punt d'havern'hi una de les primeres coses q

reben són ela tramvies, aquells

dies els tramvies eren de qui els feia anar i no hi h
gitanos han

:f'~it

plet. Els

en totes direccions. La gitana Flora deia a l'e8-

mordit xofer:
- 1.ha alt.ra

ve~da

ja ho :faràs més bé •••

-Què ha passat?
s gitenos,aue daien oue feien la revolauió i tiraven de camió. Ningú no vol anar a peu, a)"8. Ni ells.
treuen del damunt la via •• El tramvia es torna a a:rrnar 1 segueix
carrer avall t'etil sonar la campana repetidament. La poca gent que es
veu Del carrer saluda amb el puny enlaire. AlgÚ que no ho feu en sor-

t! 'tla1ament i ara ththom Quan 'Veu gent armada l' 8198.
A la mat:J.nada un sextet de

nt amb arms se'm para al davant.

- Aaf es pot dir que tot està quiet, pel" ara. Hi havia molta gent, més
de J.a que ens pensàvem que aneva a favor de l' aJ.9ament. In' ha quedada molta, enCAre.. Però amb la tropa destropada no em t'an cap por. Més
aviat
-

A

por l'hauran de tenir ella.

J.es casernes no hi ha quedat ningú •

.

- Es això que no antanc. Qui dimoni •••
-

];TO

b

oidats
armes.

"

noi. S'ha presentat. A'ent als aquarteraments i ha dit als
ja se 'n podien aner a casa••• l s'han fet càrrec de les
n lea que portava la majoria de la gent que es batia peJ.s

carrers.
- Al. cap i la fi si no s'hagués fet six! qui sap com hagués anat. tot

lettat.

'Z1
- A "Ili les cos

em pl"eocupen una mica d'ara endavant, j a veu

tre la gent sr

da m'han dit que n'hi havia que l'havien 1leta

la

romls d'anar contra els insurgents.
l ara hi tornaran a la presó?

Què val Jo en vaig sentir algun d'aqaests. Deia que el compromls
ra, si es perdia que s'espavitlessin, 1 que si guanyaven de presó
ja n'havien feta prou. AqL8st deia ql1e encara que l

'h~éssin

condem-

nat per bave!"""-se-li mort tres aeonductats -era curandeI'- ell se
tant anti-:f.e:!xista com el primer. Ara, deia que del seu depart

t

en va sortir gent la qual de feia tenps deia que volia fer la pau.
- l ara vindrà la segona part. El s fronts. Ja se' n :fan coc en tm

,e-

rra de debó. De moment s'ho :faran, diueh, amb voltmte.ris.

-S'ho t'aran?
o ho sé. M'ho estic pensant.
- Si no fem

!l1

va-1-tot com s'ha :ret aqueste dies ••• Ells són militars.

l les guerres qui les saben -rer són ela militars.

- També en tenim nosaltres, de militars.
rò mUi tars amb voluntar'¡s q us van a 12 sava. •• no sé, no sé •••
- Jo ara seria partidari d'anar a dormir tma mica, que aquests dies
semblava que estudiés-s:fn per a vigilants nocturns •••
'ha,l deixat uns dies sol. Quan és clar la gent passa depM8sa. Hi ha
ui passs escopetat com si no fos a temos a t'ar seTvir 1'annament.

Abena en aquast temps s 'hi devia parar el sol en aquest carrer, que

n'hi :fa molt.. Ara no se'n :fa cas. No he Vist cap vell. Els deuen tenir tancats a casa per mor de que ai sortissin no es t.robessin en

.

corredisses. Algtmes dom s van a comorar i en tornen al trot i si troben

a una ve1na :fan el comentari sense perdre el pas:

-si,

d'oli encara n'he trobat. l carn.

-, l pa?
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- Ac! no en tenen. M'han dit Que a la t'leca del carrer Villarroel
n'hi ha. Però jo no m'hi veig en cor, encara hi he escopetades :1 hi
t'aré anar l'home. A casa som vuit a taula i si em pasés quelcom a mi
no menj aria n1n'!ú.
- J~ ho diré a n'el de casa ••• l si es troben enmig d'Wl t'regat?

ira,

QUè

hi valti,n amb bander8 blanca••• Adéu I

A la nit només circula gent armada i els que festegen •••
- •.. i Què pense!] fer?

o ho sé. A casa hem fet tard. Els de cala tia Roseta ja fa dies qu
són :fora. El. pare, ja saps com és, és militar retirat i mai pens6v
que ells perdéssin. Encara ara no s'ho creu. Diu que qui han perdut
sbn els soldats, no els militars. Un general sense soldata, diu, és
com

.UIl

pollastre sense gallin,es. l ara s'e'stà a casa, vestit de mi-

litar, i diu que a casa no hi entrarà ningú••• I jo veig que ha entrat
nt a moltes cases ••• Tant que ens ha costat que els pares es posess1Jl
d'acord, i sra té, una guerra!
-

l que ho d1gu.is. Ara que el tossut de debó va sar el

Per

El

teu, de para.

ell qui no fos de Gil RobI6S •• ~

- !\l0 èS pas que el teu no en fos I ':L'enia la tenya ficada a "Prats de
Molló.
UfJ

no

nr:f.'

vo1i~

sentir parler de casori si no hi podia

convidar Gil Robles.
-

Ml teu qte deia que si es convidaVa GU Rob.

I

ell convidaria a

tot l'Estat ca.talà en pes •••
-,I quan

'havia arribat s n'allò que el pare en deia la "con1Jsvan.0

cie

ll

,

al.

n't, ravolua!.ó i guerra. Jo, la verit.at, tinc por••• però si

t u mantens l' ab:r 89

de Montj uic •••

- Els ab,.s90S, de Montj uie!

p:roimer va ser, ni CEDA ni Prats de Molló: ~!rontju1 C. Els altre'....
- '1~1~ altres, Rafel, van dir que dUt'arien semore mes.

rò llavors no compstàvem amb la guerra. l si hi tinc d' anar i
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tinc de creU!'9 al pare, que pateix del cor, le8 c1rcumstànm.e

poden portar a tenir de tirar con tra el
hi pateix el pare,

us i això

l mataria.

l cor,1 si et tro'té'sa:is creient al

'teU

pare qtS haguéssis de tirar cónt.Pa els de casa •••
- Dolors, jo et prometo que si tinc de tira!' contra 'Estat Català

tir

untar I

se

ones fes el

obligat a disparar contra els d

caix si et

ton pare. Sí gl1~' s un

disp~rador

neutral.

-Fet, pe<> no parlem més de guerra, Dolors. Mentre arri
r-ne en lloc

psrl.ar-ne, no vuJ.l res més que e star amb tu

'n tinc d J

temps que pugui. l si

ot

el moment

abra90s de Montj ufc

tindré tothora els

penaament ••• Dolors!

..

- Rafel ••• I
;~ont.i uie,

clar, jo no puc sa"..1er com van ser els abI'a90s d

':":\

els

però

er abra90S ben no

tiIRuéren lloc arran de parafanc devi

b1ea perquè uns noctàInbuls amb escooeta van haver de dir:
-

!1.n

I Que hi ha restriccions ... !

La parel

Que estem

'Sl

guerra',!

veu qua no va sentir res. Els lloc't.àrI'buls armats van

S8Jt'U1r carrer avall rient. Rafel i Dolors, no ho sé, però .jo vaig
'.

ta deia:

sentir encara q lla algú d

- Amb això no hi ha guerres que hi valguin •••

Tinc gent al voltant.
,cu.l:1ua:tJ,.It

aport, i mi

que anem de t

ths vailets aclareixen que ja

f'P.

uin camió •••

dos o t.res die 3 que no

t.reu ningú

.#

d'aqllell aparcament.
Però mira q mna Et:leva!
- Que en Benet vingui, se'l miri i
pena. Jo

q

• CJi n\1 bs

el porti
~'b)lt

un taller si val la

el motor •••

ATIa sóc al taller. No hi ba l'amo. Segons he sentit a dir, ubs

abans del 18 de juliol•••

dies
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- Aneu fent - d1goué-, ja torn
l no se'l veié més.

Pel

O'le

aviat •••

he sentit a n"els operaris e" veu

sun plens de cotxes avariats. Hi va bave,.. molta gent que
voluc1ó per a poder portar cotxa, 1

tJ:l

"l'Hil

(J

I H

~

cotxe, si no se'n sep, éê d

mal portar per revolucionari que hom sigui. Deien que al principi por-

taren cotxes a reparar dient Que eren al servei de la causa 1 aue no
s'l:avien de colI! sr les reparacions. Això durà poc

perq~

els onerari

diguéren que treballar 1 no cobrar era una mala cosa encara que fos per
la causa. l veient. que de

l'~o

no se'n sabia res posa-ren

'lll ~'I'an

rè-

tol damunt la porta d'!l carrer que deia: "Taller col,,!lectivitzatu •
"rnl taller passà uns dies, els prine ra., amb poes :rsina.
dels cotxes avariats abans de l'evaria

gent els veies a cavall, i

9S

~n6r&1,

~ls prop1etari~

no estaven perquè l

reparti, aquell pr1me:r 'dissabte,

misèria."
-

Ql1~

hi havia l'a;no co'bravem la setManada t.r.... ebe.l1éss1m o no treba-

11é:Jsim -, d:l«uft almi.
- La gent està per a tirar trets aquesta setmana. Amb els elements nous
que portaran O<Jtxe, d'ac! a poc no ens entendrem de feina. Els trencaran tots •
. -'han posat dos jovenets a desbonyegar 1& part devantera d:n:.ta.
- ••• 1 es riu de mi dient que no sóc capa9

de t'er rea d'home.

o te l'escoltis. N'hi llar" a centenars de dones. l
Però a mi la que m' ag1"8daés ella! l no
~m

cosa. Jo no

514'"t:'QO.

8é què vol.. Diu Q'19 sóc poca

puc paa cooparar, si els treta van pe!' aci, amb els

noranta quilos del Joe Louis, amb la veu de Negreta, ni tinc tm

b1~ot1

com el de Clark Glabe ••• però bé ballo com els altres a "La Paloma",
porto roba r.eta els dillDenge.s, i he.
,

t

comen~at

a fumar :fària a ••• A tu

la ••• ?

- Veuràs,són

SAS

de dones això.

Qua.~

es

pOi'1en

una cosa al cq>, rai!
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- 01, cap dona els vo'l igual els cops. N'hi ha que torcen el coll da-

vant un cantador de tangos, d'altres, si llegeixen, seguirien a un
novel.llata a la fi del món,
gui davant

'lm

de t'or98, i

unes es desmaien les vegades que si-

ga1an de cinema, a1tres cedeixen davant crits o cops

tmeS

i al. tres es desfan com bolados si ell és home de

cartera.

- sl però quan no es té tot això i ella vol un cop d'home, què tim
de. :fet-, jo 1

- Doncs s1 tant t'aRrada fer

lm

cop d'home i s 'ha acabat.

Gabriel, vaig saber que aquell al qual exigien

tm

cop d'home es

de~a

Gabriel, es veu que vivia preocupat per aquell cop que se li exigla que fes. Al taJ.ler passava les hores moix i sovint ant> la mirada perduda a les rodes d'm cotxe o a l'estampa decoradora d'un

ca-

lendari de paret, la qual presentava tot l'any 'lma noia sense carroce ria.

Fins que una tarda, dóna

tJ'l

gran cop de peu a terra al temps

que se 1:1 sent dir:
- Ja ho tincl
Es hora de plegar.
surten amb la

~ls

~anota

operaris -t'a un temps que no es muden de roba-,

de treballar.

Gabriel, qt:8 fas hores?
- No. Ja vinc totsegtdt ••• Ja tancaré jo.
l quan tothom és :t'ora, puja al damtmt meu, em posa en marxa 1, a tot
gas, es planta davant la porta de la casa on v1via 6qU911a noia

qUI

el trobava poca cosa. Era 1 'hora que ell anava a papallonej sr pel

.•

lloc cada dia al sorUr del taller, 1 la noia l'esperava, segur, amb
la cara Qle feia per a parar-li els peus amb el lCcop d'home" quan ell
li

òeman~s

pe,.. anar a ballar o a fe!' un volt de Rambla. Però Gabriel

ha baixat. del camió i i.nf'lant-se de pit diu:
- Sóc home o no sóc home?(r si t.u ets à:>na em seguiràsl
I
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- Però •••
- :S'ts dona o no ets dom ?
- Pe!"ò on vols anar?!
- Tu puja anb ud!

- Ja he .pujat, Gabriel ••• Però on anem?

- No ho sé. Jo ja he fet el cop.
- També ~'he fet jo,

però on anem?

- Ja t'he dit que no ho sabia.

Això són homes! - diu la noia. l s'agafa al

br~ de Gabriel el qual

prova d'estirar tant com pot la seva petita talla. Arriben als afo-

res. U1 control ens ha aturat.
- On aneu? - diu el oontrolal Vf!tFe la jove tripulació. Hi ha \ma

segons de dubte, però Gabriel que j a havia canen9st a t'er cops d'ho
diu:
- l i frontl

- Ja ho saben a casa vostra?

- No.
- Al fro11 t encara no s'hi accepten ela menors d'edat. Entorneu-vos-en.
- Però •••
- Entorneu-- vos-en! l aque et eam16 de qui és.
Problema en els dos

~ugidors.

- Tu què feies fins ara?
- Jo ••• jo aprenia a arreglar camion e.
-

l tu?

- Jo aprenia a :re etej sr. • •

..

- Entomeu-vos-enl
- Jo fine ara no

ll8

'n podia emportar noies, 1 tanpoc ho puc fer amb

la revoluci6. Quina reVOli11cr:16 és, aquesta?
- La

revoluci6 és cosa d'homes.
-'

- Aquesta noia m'ha dit

q~

havia de fer un cop d'home. Si en;>ort8I'-
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me-la atIl:> un camió -no ho és, ja ec direu qt.è ho és!
- La revoluC'ió és una

COS8

seriosa, i emportar-se noies amb camions

no 11 t'a eap bé. E,gpereu-ne una altra que tindren més anys i podreu
a~

anar

front, si voleu. Ara torna noia i cami6••• Jt.mcà, torna aaues-

ta parella a la seva procedència f

Quan es baixa la. n01a al seu domicili:
- La culpa 00 ha pas estat teva,
tro

Gabri8~.

Has demostrat que ets tot

home. D'ara endavant pots disposar del meu festeig.

- Hi ha

revol;g~m8

que valdria més que no es fessin ••• sl, s1, ara

que hi sou porteu-me fins al taller. Es a dues

canton~\7D•••

Conversa al te1ler.
- ..•.i només es veu gent que transita amb escopetes a coll.

- Pe'rò eJ. front on és 1! Jo em pensava que ací ja estava tot arreglat••• La se"bmna passada se'n

VEl:}

entornar el poble els parents de

la dona. Diguéren que ells 8 Barcelona no h! havien pas vingut per a
entir-bi canonades.
- Però no tenies

- si,

l.J'l

parent

alca~de"

tu?

aquest s'ha quedat. No hi vol tornar al poble. Diu que és un

poble de xerraires i que si s'hi amagués ,tothom sabria on seria. l
diu que la primera qua ho xerraria seria la seva dona
guardar res. Ell

que no se sap'

va voler passàr a Franqa per les sevas i es va per-

dre per les muntanyes i se'n va desdir. Vingué a Barcelona caminant
de nits. Jo, ja v&uràs, li vaig dir que no volIa orgues i que per

què

S8

n'havis. fet d'alcalde. Em va dir que era tm poble de molt

mal portar el seu i que mai'- ningÚ en volia ser d'alcalde. Quan 11
van proposar de ser-ne ell va dir que acceptava el càrrec amb la condició qte bL IDsessin la brigada mtmicipal a la seva disposició. Com
que els altres consul.tats no en volien ser de cap manera, el van fer
alcalde a n'ell.

La brigada li arreglà el carr&r primer i li treba-

l.là els camps després ••• és clar, pagant el mtmic:ipi. l sembla que

el municipi, després de les eleccions, li t'eu arreglar a n'ell, de 34
franc, tots els carrers del poble. La seva dona li va fer molt mal.

si. Com que
la dona

les sessions mtmicipals es tenien a casa del mau parent,

les explicava a

"-Sabeu el meu home?

la carniceria, al peix ••• pertot on anava:

Doncs ere es :farà. arreglar el carrer per la

brigada ••• l després li llauraran els camps ••• l aquest any ea pagarà
contribució dobla per a t'er reformes a casa de l'alcalde ••• " U1 tempsh'
després va anar gent forastera al pob18 i va ser quan l'home es va
perdj,"e anant a Franqa. Quan els forasters anaren a casa seva, la seva dona els

V!3

dir:

"-Justament ahir va marxa'!' a

Fran~a.

Si aneu depress6 potser encara

el trobareu •••

- Què, qtè passa?
- Una

si,

dau~

~vant

aue no es troba bé.
la porta del talle'!" hi havia una rodona de gent Voltant

una dOBa.
Però qui et fa sc>rtir estan aix!?

- El pare.
- El de la criatura?

- No, el neu. Ha arribat de Bèlgica on feia cinc mesos que hi era. Ha
vingut per a fer la revoluci6 i volia comen,ar per a fS'I'-la amb l'altre pare, amb el qt8 serà el del meu fill, i cem qt8 jo no li vaig
dir

~ui

era, m'be. tret de casa •••

Tampoc està bé, això.

l menys en temps de rev-olueió.

- Es que vostè ea 1Pnsa que J.a revolució s'ha fet per embarassar noies?
~n

tot hi poseu la revolució, 1 aquesta embarassada és d' a'bans •••

La noia cotIltn,a a que:1xa!'-se a tota veu•

..
- Bé, s'ha de t'er quelcom. No podem pas permetre que aquesta noia,
encara que l'embarassaren abans de l'a19ament deslliuri a mig del
carrer.
- Portem-la a la

~ate~nitat.
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;juliol....

- Però el nou vi~ut vindrà en 'temps revolucionari 1 això ho esborra
tot. l qui ho ha dit qte no la voldran a la Ha"tern1tat. Ara manEJIl

nosaltres i ·t.ant manem al carrer com a la Maternitat com a la Casa
dels Canon__
Gemeos i un "Ai, no sé pas si hi arribaré l'' a càrrec de la noia que

el sau pare biNia tret dé casa perquè no sabia qui era el pare del
seu nét.

- A veure, aquest eam16.". 1

si,

aqUltst mateix. Pujol, porta

aoU8.S

camarada a la Haternitat. l vosaltres, Fl.Jllanal 1 Garcia, aneu-hi

d'escolta i si pasSa res, t'oel
~ent

De

d'armes ja n'havia portada, ara, de noies en trànsit, aquella

ria la primera. La pobra ja ho bavia dit que no hi seria a temp
i no hi fou. Desll1urà agafada en dues escopetes. Es queixen amb raó
l~s

dones Quan diuen que un part mai és prou agrait pel pare el qual

de la missa només en sap -el

tre món. A La

~atern1tat es

oom&n~ament

Que no sol ser res de l'al-

posen una mica nerviosos

a~

veure sor-

tir del camió una noia portada a coll antre el xo:fer Pujol, i una
criatura embolicada amb un davantal, als bra,oa d'tal milicià amb dues

.

cananes amb creu, semrlt d'un altre amb ma escooeta a cada mà.

i1iO

s'hi solia entrar, e9 veu, d'aquella manera a La Matemitat.
- L'haguéssim acceptada igual sense escolta armada - diu un senyor

amb reta blanca, ulleres i bigoti, abans de donar instruccions per
acondicionar mare i fill.
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- Vtturà, senyor, aquests dies hi ha gent que no fa les coses com
s'h8n de :fer. l sort n'hi han hagut de les escÇ)pe'tes••• 1

ci solem mirar més el ventre de les parteres, que la 'Orocedèn~ •

Si miréssim més la pro'cedència, d!:axò se n'hauria de dir La Paterni-

tat..

Ac!, amic, per ara, a les parteres no els preguntem .de quin

costat estan, sinó de quants

tIBSOllJ •••

l metge, partera, xo:fer, milicians, criatura i escopetes han entret

,t.arni te t endins•••
Tornem al ñal1er.
- I no hi ha hagut manera que digués el nom del pare .•• :N'omés ha dit

que era dels altres, i quan li hem pregtmtat el nom per a fer-li paar les dues coses, ser dels altres i l'autor d'aquella anada a la

8ternitat., ja ho has sentit., ha dit que no i que no ••• no ha volgut
fer sortir l'autorI
sprés ba vingut. allò del nom ••• Mira que tu també voler que es diés
Durr~.rt1.....

!

- Algtm n' hi havíem de po sar de nom, si no e s posaven d'acord. Ella

no volia dir ni nom ni cognom del parao •••
- Sort del metge suggerint pos,aI'-li. el nom dèl Sant del dia: Romeu. Ha

estat a l'hora dels cognoms que jo en nom del partit he dit que fossin, ja que el prime,.. proposat no tenia massa partidaris, Romeu i

Pomeu. La noia s'ha vist salvada ja que no sortia la filiació del pare
i ha acceptat que el noi es diés Romeu, Romeu i Romeu•••

Al taller també sento que es comenta el

CCID.

- Jo, a n'aquests que fan criatures 1 després fan

1 sord ja ela pen-

tinarlaI La revolució no ho hauria de permetre q

e18

1e8 noies dels pobres.

- si com ho vols arreglar això?
- Suprimint els rics!

a molt

~ort

això.

~1cs

embarassin

37
- DoncB què vols? Qua ens continuin ensarronant les noies?
""'- sengà,nya"t ,t,

ció

co~ènita

de:.:~,

noies

contre la qual nc hi

9à qL18 el món és .ón que

bla

<'tUB

n'ensarronaran sempre. Es una d1sposi-

~a

Ien guerres ni revolucion s. D' en• Sem-

his tò!"i

aauests dos acont'iements

ha1uo!.en òe tenir altre

al.òecaps,

doncs no, f, per a1tra part no pot pas modificar els curs d'tma guarra ni d'una revo] fid'1ó

tm.a

embarassada

,

s o una embarassada me

ho sigui aL1b ensarronada. illn temps de la Revocu1ió Francesa

encara

n'hi haguéren mlts que quan les Naves de Tolosa, i <re Temidor als nostre~

dies te"n faries creus de les, que s'han trobat com la

de~

camió.

l ja veurem les Que esperen torn degut a n'aquesta situació d'ara•••
- Ei, vosaltres!

:n hi havia l'amo no xerràveu com aquests dIesI

Doncs mira que si la revol" " Ió no ens de1xs. ni enraonarl
.. Els qm treballem

de treballar' sempre, amb revolució o sen se•

- Acn.est es'b.tdia per a amo ••• Si no li parem els peus d'acl a quatre

dies notOO8 donarà or-dr·es.
Porten més cotxes a reparar. El que Va dir que la situació en
taria molts va

~er

curt. Ji11s nous conductors podi'!n

r tan de la nova

situació com es vulgui, pe:rò les patacades portant cot
rret.Ares foren

n'hi ha.vie:

I

~inites,

i si no desferen

pOl"-

r les ca-

s vabicl.es és perquè no

s.

- Noisl Porteu aquest can1ó a la placeta. Ací ens ~a nosa.

M'han portat a la placeu. En pocs dies s'omplenà. de cotxes tan malalt
que no teni

cura poss,ib1e. . De tint e11 tant pMsa algÚ i s'emporta pu_

ces dels companys avariats e
v~ntre

quals al cap de poc, sense ro

a terra, ho semblen tot llevat d' tms estris qu'! poc t

,de

abans

portaven comitès pels camins a vuitanta per hora. Hi ha gent aturad
al meu voltant.

- A Madrid no s'ho sabien acabar Que ac!. haguéssim dct!linat la sublHvació abans que ells. En lloc d'alegrar-se'n en van tenir un disgust.
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~e

'""ensaven que voli

les nostres ••••

T'

ment, ja veus,

- Potser era el

b més àe dos-cents anys

'anar a remolc.
- B'haurien girat 'tots contra nosal1r e'3, els sublevats i el govern d

adridI
- Una vegada veo9uda la sublevació, el què haviem d'haver fet era portar el plet a la Societat de Nacion s. So Societat ho tenia

dIa dir

mo~ t

bé. Po-

s trac'tav8 d' lm fet consumat•••

q

1, que correu, vosaltres •••

r A la Societat de !'racions si

lm

de

~r08

diu que no pot més qua tots els altres que ban dit que sf.
a podria haVer demanat ajut a Fran9a•

.quests '.IDn

ve~da

se'n van quedar el Rosselló. Segur que ara, segons

com an'asin lea coses a Fi,g-ue:r'es acabarien parlant :francèB. l no parlo

de Girona aue ens l' a~en cada vegada q u& poden.
- AbC! •••

rsq'.lÍs com que rasquis. No hi ha més remei que

- Tant l i :fa e Ui
lltr 1,

oc

,

o c;.

tot el pais i portar-hi atxa, ciri o cand61a,

segons qui la meni.
-

l oi seguint 01.8 al tres perdem?

- Això, no. No es pot perdre. Ho telnim tot:
Banc d'Espanya, aviat ens fareM les a

8 •••

nt, terreny, savis, el
Contra

lm

exèrcit del po-

ble no s' hi pot. Uira a j;I'ranqa.....
- Oh, a Fran9a, al comen9ament cornptàven amb el

teix

oJ.e6, i

aci no se n'hi veu caú.
A

Fran~

men~eren

/

amb un Napoleó, però i a Russia?

J

- ARussi

n russos, 1 1

nt que patía :t'eia massa tem

que ho

feia ••• A mi em Ba por que la gent de les barricades es pensi que és
la mateixa cosa. treballn al carrer que davant tancs, ca.valleria,

ca-

s i avions.
TE\'D"bé en tenim nosaltres, i, si no en tenim,. en tindrem.

Vosaltres,

3

u t"et la revolució per a pode ~ posar tma bandera catalana al balcó
i tornar a cantar La Santa :gsoina, i amb

aiD ens heu :fet. mal a nosal-

tres .••
, que no ho voleu vosaltres que tingtem la ba.."dera al balc6?1

- Parlo per Madrid, home. A Madrid no hi ha catalani ates i es pensen

que acl tots pensam de fa anys p03Qr dg debó fronteres a l'Ebrv.
:l~
-

I~O

seria la única cosa bm fete que s'hauria fet•.

heu de ser aix:!, home. Jo puc dir a

socialista de l.fadr1d qu

l1!l

s b.9.ralli pf:lr la T'lateixa cosa. que ho faig jo. Ara, ta a Madrid, a
ni han d'anar e trobar perquè us ajudi amb allò de les t'x'onteres? No

n'hi ha do c.atalanistes, a r.1adrid. Ja t'ho he dit.

lloc de

a nflñrid ni

o hi. ha ntnaú Que ens pugui

~'a1tl"O

e

at. Si volen dir la veritat

l si no ens poden veu~ que ens

V8U!'e.

Hem perdut l'apart nitat de la nostra vida. Mai m6s

tornaran a posar ao
jo ho

VI

,

treballar pels

ira, acl hem

~lf3t

dies. I, ara,

'h::\vlon pesat
a1t~

la sublevació i l'h

ixafada entre tot.s. Vo-

altres gols haguéssiu 'tingut de :ror com sempre que actJuàveu al carrer,
acabar, valents i tot, fUgint corrents Rambles avall. O no?

Sóu pocs.

De gent de bandera al balcó sempre n'hi ha hagut encara <..tue no la poses-

sin, però de gent

COM

voaa1tras n'hi ha poca. Vosaltr03 sols no les hi

pOSa:"6U mai les fronterea a l'Ebre. Els de la bandera al balc6, Dot.ser
i j a hi fossin en ponarien dues dc ba.nderes, però és oolt diflcil

f"er f"ronteres des d' tma baJ.oonadb. Só

..

t'ho he dit.

n

- Es que el que .'10

s qua Ara he. Ul"8Cl d'

nyes del foc dels que f,

anys que <1i

que a la s

de

peste

agravis que cor.tra nostra

de posar ql
front fora del Pals ••

#

,

Sl.)

!"

pero sou pocs, J
'"

a t.re tU'8 1

•

casta-

tots nosaltres, dels
, nen ara hi hauran tingut

la sedició ab::ns que ells, i q'le

uantem el
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ra la gent

8S

bat per tUla causa general.

- No. Ac! jo em penso que cadasCtn'l es bat per la seva de causa. l em
a por

q~

una vegada acabat tot t a nosaltres ens direu que mentre

l'Orfeó CataJ.à canti El Cant de la senyera j a en tindrem prou.
osaltre s us hem promés 1 ~ autonomia i la tindre u.
- Es q1.8 nosaltres volem quelcom més que l'Autonomia.

Ac! falleu. A la gent en general se l'ensenyà de ser autonomista.
l Primo de Rivera amb la seva Dictadura us feu molta catalanistes.

- "Rs que nosaltres volem catalans més que catalanistes. Fival1er, Pau
Claris, Casanova, eren catalans.
- Vosaltres us moveu amb la història 1 us erreu.
- Sense.. la història no
-

La Renaixen98

h~ués

vingut la Rena1xen9al

:fou cosa de poetes i de gent burgesa. D'on venien els

homes de la Mancomunitat?
- no és veritat. No ho era tot gent burg

•

- Parlo en general. Els obrers•••
s obreers,Madrid ens els va fer desviar del catalanisne amb el senyor Isrroux. l a Madrid preferien més
catalanistes e l que el catalanisme

tUl

aldarull social que un de

s~ anava

ficant a les fàbriques ho

proven les eleccions del febrer. Els vots que va :fl:t r l'Esquerra no
eren vots burgesos tots.
- Les eleccions del febrer van ser l.mes elecoions de com¡:r omis, es v
fer un bloc •••
Que ara es va desfent i hi perdrem tots •
,

.

- Ara es 'tracta de véncer la

8

ublevació on sigui i com sigui. l aquesta

és o hauria de ser la :flrma de pensar dels que s 'han fet voltmtaris, que
no han pas estat mitja dotzena, i es baten

8

molts llocs. l no s'lIln

de deixar batre sols perquè si guanyen sols és natural que VUlguin manar ells. Hi guanyarem tats ajudant-los, que ja els ajudem i els hem
ajudat.
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-

Tam~

- Ja ho

ho hem t'et nos al tres.

sé ••• ! Però si ens vam mir per a t'er un Front Popular més en

rm d' mir ara si ens en volem sortir.
- Ho farem, però nosaltres haurem lluitat per ma escapada de tren •••
l arR ho teniem a les man 9 •••
<3e'n van discutint

car~r

avall. Passo el dia. trarx¡ uil. Uns gossos

venen saltant i cridant sense fer cap cas dels maldecaps que tenen els
homes en molts lloce a ls vegada ••• A mi ja em semblava que aquell bog,
jar dels gossos no era normal. Primer sn pensava que ho feien

cele-

brant. qUf) els homs tingués8in problemes. A mida que s'acosten veig el
motiu d'aquell

lladrug~1g.

Al grup hi ha ma gossa. Tothom li fa to-

t.a mena de complimenta. La gossa, la qual ara q1.8 la veig bé l"haig de
catalogar com a gosseta, fa el deemenjat i segueix oarrer amunt. Algun
elements

de la oolle. em t'la1ren les rodes primer i me s'hi pipinegen

més tard. A la canilla n'hi ha d'impacients que al veu11t ql8 saltant 1
rient no en treuen res organitzen tma petita batalla per a eliminar
competidors. Mentre uns es baten, altres ho aprofiten per a acostat'-se
m6s a situacions de primera fila. La gosset.a diu ben clar, lladrant:
lIQue no ho veieu que sou

UB

sses1 rt Però cap vol fer

C88

de l'assenyada

oració de la cobdiciada femella. El seti es fa més estret. La menuda
'ossa defensa la seva honestetat de la manera Que pot. "Aques1B s coses no e6n per a tu, menut I u diu un dels gossos de més edat ensenyant
les dente. "Jo l'he vista primer -,contesta el menor d'edat -. A més
ella 's veina meva i es diu Perla, cosa que tu encara no sabie- , i estem tips de jugar perquè som deí mateix barri". "Això no s6n coses de
jugarl". "Perla, aquest ganàs porta males intencions ••• ".

"sl,

què vols

que hi faci, jo ••• Itt contestà Perla. Se senten dive!'ses intervencions:
"Nois, tots

8

cop no farem resI". "Plega, doncsl". tlDeixeu-J.a triar

a n'ella••• ". ttTrio jo i s'ha acabat. Mai cap gossa m'havia fet esperar tant, 1 de gossos com vosaltres no en tinc ni per a

comen~ar! Qui
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vol ser el primer de rebm11 11 diu aqu911 gos Que segons ell mai c¡:p

gossa l'havia fet esperar tant. La canilla s'atura un momen't. Dé un a
lm,

ha

la veritat, aquell grandassot no' en tindria ni per a
lm

comen~8r.

Hi

petit parlament i, tot de cop, la petita brigada de galants e

llen98 al damunt dei desafiador el qual pel S1. de la bonica Perla es
bat com un lleó, però que si hagués tingut de donar un part de guerra
hauria dit que davant un enemic molt superior en nombre s'havia vist
obligat a retirar-se a posicions previament establertes••• La boni(a Perla se'n Va carrer amunt tota contenta i li fa costat el seu petit amic
de jocs. "Mira lJ.anpec, avui ens n'havem sortit. Ja no sabien com ferm'ho i 'i)stava a punt de tSlCar-u.e d'ulla ••• ". Deixa' ls estar, Perla,
a n'aqL19Sts desve rgonyits. Anem a jugar al pati. de casa ••• ". tiSi hi
som a temps, esperarem que siguis una mica més gran, Llaapec••• "
S'acosten homes.

~s

veu que han vist les darreres escem s de la bat

lla d'enamorats.
- Heu Vist? Tots s'han tmit per anar contra el que ho volia tot per
8

ell•••

- ,sl,

hane, és allò de la pedra del camí •••

- Si no ho fem eix!' la cosa pot acabar amb punxa.
- Bah, bah ••• Això és decidit.
- Deixa' t de bah, l:8h •••
- Anem per feina, Dimes.

en

vas dir oue era el camió?

- A n'aquesta placeta •••Mira'l allà.
porten al pati d'una casem.
- Carai, d'on l'heu treta aqU!tJtta joia?
- AlgÚ se l'ha descuidada al carrer.
i ha gent que .té un s deseu! ta ••• !
La marxa deu ser 11ar~. Em carreguen tmsbidons de benzina.

- A' dallt, hi de u bave r menj sr, no?
- Ho suposo.

4

- Ve'U'às,

carregeu pa i pots de carn en conservo.

1 que pugui

Aauesu:\ carn,. quan fa tre

dies que en menges t& tots els gustos

1 cap de bo.

- No i, noi, hem de tenir tma mi ca de pllciència. El para, a Cuba, menj aV$l galetes cada quin ze die 8.

- segur que Cuba es va perdre per això. Jo fa ten¡>8 Que dic a n'els
de d:üt que procuri que als :t'ronts no manqui menjar.

- Bé, tampoc

s~hi

han de fer banquets al :t'ront I

- Banquets, no, pe-rò si fallen els repassos fallarà tot. Si un soldat
no menja com ha de

m&lljar

es pensa que els del darrera que no salt en

bales no se'n cuiden i es bat mal amen t, o no es bat..
_ Tot es farà ••• Si no durarà gaire tot plegat. l ai s'ha de passar al-

gun dia prim, doncs s'hi passa. Tot sigui per la causa.
- No hi estic d'acord. l us prego, perquè Jo m'embarco encara que no hi

hagi menjar, aque aquesta nit quan vinguin els grossos, insistiu.
- No passis ànsia. nenjareu tres

p~ats

i postr4a.

- Tu t'ho agafes a broma, i no són bromes això.

en

s01dat dejunat no

sols no pot anar endavant bé sinó que no hi pot anar ni endarrera.
- Par1em seriosament si vols. !To és predicar

l.m2

bona moral anar al

front i parlar d'ana.r endarrera.
_ Jo no he par1at de fugir" si t'ho penses.He parlat de no anar emarrera blt. lli de sol davant deu, què ha de fer7 Anar endarrera pe r a veure

si en troba quatre més per ser almEl1ya un contra dos. l si la Intenaeneia no intendeja bé anirà endarrera malament i no l~ aturarà res •••
- No et basquegis. Tindreu J1'ltendència. Aneu-se'n tranquils •••

..

El

que

aoabà de parlar no s'embarcà. Portava una ~an

c'l"OSS8

al bra9

esquerra Que 11 feia de cema.

Sortim de bon lIBtf. Som tres camiOlls. '!'ots plens. Hi ha dones acomiadant als eJCpedicionaris. Üles plcn--en. No Remn:re Que nloren ~t'pn rea/'
les dones, lIl'Ò aquella vegada en t~n{en. ~oteR pensaven que els que
marxaven no

tornR~ien, i

algunes ho van

endevi~8r:No

era Esparta aque-
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lla caserna d'aquell carrer llarg i empedrat de Bareelona. A Esparta
plorar per segons què era pecat, i,quan els joves marxaven a la guerrca,
les espa:rtanes animàven als marxadors. Potser eren una altra mena de
guerres aquelles que les espartanes no ploraven veient marxar els seus
homes. O aneu a sal:er per què no ploraven aquelles dones al veure maI'Xal' llurs homes .... !

Moltes d'aquelles dones que ploraven

8.

Barcelona

vivien lee coses de la primera guerra de lI\ seva vida i acomiadaven
per primera vegada, amb perill de no tornar, a marits, fUls o promesos.
Els marxadors que no tenien ningú a dit-lis adéu eren els qtB mlts valoraven aqmlles llàg:rirres barcelonines.
- No tinR'uis por. Tornaré· aviat. Es anar i venir!
- u' espe:raràs?

-

l m'ho pregmrte s?

ra aquells dos com estan ••• A mi no em ve a dir res ningú. l si no

torno •••
pe~sés

- Que vols dir que no tornarem? I Si em

- si,

no tornar •••

ara és bora. Ja ens hem embarcat!

- No 'lgÍs a dormir tard, fill meu!

Es tot el que s'acudeix dir a ma mare, que provoca ma pet.ita rialla
entre el grup que t ' mlts a la vora.
- No patiu, senyora.Al front no hi ha

c~

casa de perdició ••• I

Hi ha una voluntària entre els grups.

-

Al~a,

que anireu

~n

acompanyats!

- Diu que el seu festejador a darrera hora s'hi ha pensat i ella marxa
en comptes d'ell. Diu que ha volgut demostrar a molts homes oom se
o.t'

fan aquestes cosés •••
Ha passat vora meu. Es alta, espigada, e@igada i rossa. l decidida,
,

perotlt :
- ••• 1 tu el que vols 6s que no marxi. l jo vull marxar i que la gent
ho sàpiga, per si al veure marxar les dones surten més homes par anar
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al front..
i n'hi ha d~ sobres, M~~cèl
- Aix1 aC8ba~em més aviat.

an sortit dos ca:nior¡¡ • Jo sóc el. darrer' de sort.ir. Als afores,sent.o a dir que al t.res vehicles s'uniran a nea1tres. Quan Ja deixem el pati de la caserna se senten
rcè I

tIDS

crit.a:

Mercè I 1

a el prorn9S de la miliciana •• -sento a dir a algú de la caixa.
Es pica a la cabina.
hi ha algú oue se n'ha d9sdit1
- Pantu ••• Es el promès de la miliciana •••
'aturo.
-

- La Mercè, on its la Mercè ••• ?

- Es al camió del davant. Que li venies a dir adéu? Has fet tard.
- :No. Fa dos anys qUè festegem i veig que no podré passar sense ella.
Pugeu-me i doneu-me una. escopeta••• I
Quan ar6ibem a Lleida ja som tota una senyora caravana.
tanta colla tothom es torna

U1lE\

VeUI9

mica més valent. segur que devem ser

més que ela altres. La gent que hi ha pels carrers ens aplaudeix. El
xicot de la Hereè aprofita la parada i fa

lm

canvi de camió. Sento que

se li fa tma rebuda oom si vingués d'Amèrica ••• Ens hem aturat en un cs-'
rrer que s8gwtix una estona el curs del

segre.

Al damlUlt, una mi ca llunJ

la catedral vella fa teq>s que bo sent absoltes a les seves naus. Hi ha
un voltmtar1, mestre, que n'explica
,. coses. Es el seu ofici, era,••• Ara
en fa un de nou que no en sap res i l'ha d'aprendre. Si ell pod6s fer
de mestre al front,. segur que agaf'ar1agalons en un tres i no res ••••
Diu oue el nom de la ciutat ve del,g moros que hi feren
in digueren Lerita.

~ue

quan catal1mya no neees'sitava

per a res tenia comtes-reis com

temporad~

~es

1

autonomies

Ramon Berenguer. que prenia ciutats

als moros, entre altres Lleida. Ac! hi haVia ma mlivers1tat en la qu
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hi va estudiar Sant Vicens Ferrer. Fou una pena que a nI aqueixa tbiver-

si tat l'ensenyessin tan 'bé i que servis pel discurs que feu quan el
Comprom1s de Casp on s'esquilà la corona al còmte d'Urgell, fent de
primer solista el Sant valencià. Els reis catalans hi celebraren corts
mpg d'un cop, i els f'raneesos s'hi tr9ncaren les dente en el S8J{le
XII•••

- Ja veurem els voluntaris que s'apuntaran ara!
Calleu! Deixeu dir, hOre8sf - d:úgué algú que segur era la primera ve-

gada q18 sentia parle.r d'aquelles coses.
- ••• l qUEIl Felip V governà Espanya amb els consells i les tropes del

seu avi Lluia XIV, el de "l'Estat sóc jo!", el "Rei Sol", el que feu
fer versa11es perquè el m6n veiés com havien de v iure els reis de Fran98, i envai el Pals, feu servir la vella cated!'al com a caserna i por-

la U11versitat a cervera.. Més tard, durant la Guerres de la Inde-

tà

penaènci&, els francesos, que llavors ens venien en contra, deixaren
la pobl"a Lleida com per a vendrtl-le al drapaire. Els :francesos eren
més ••• corn també eren més les tropes que hi envià Felip V••• Vosaltres

és la primera vegada que aneu al front?

- sl ..•
- No galtre s també.

- '".ls dos que van amb el xofer

A.

n'el nostre camió hi han estat altres

vegoades, i diuen que no és tan fotut com la gent es pensa.
erò de trets n'hi c;leu haver ••• 1
- Que et penses tu, que vas a :fer una guerra de d1sct1' sos? La guerra
.#

de discursos només la fa la gent que no va sl fron t. !
-

-:.s

que jo, ara que no ens sent gaire gent, no sé ni que és &1 front..

Es una ratJ..la, com una :frontera, en la qual d'un costat hi ha P:8nt
nostra i en lilaJ.tre gent d'ells ••• ?
- A mi uns voluntaris que vinguéren al barri amb pe:rmls em digueren que
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1 qui primer arriba a un lloc hi fa una tr1nxet"8 la q:.18l per exemplt7,
era la trinxera nostra. Gent de l'altre costat al veure la nostra trinxera, fa la seva al davant, tma micamlts avall, és clar. l que el que
s l:Blluga de l'una o de l'altra 'trinxera és el que rep.

- AW tot és queatió de no sortir de la trinxera •••
o sigueu infantils, ptmyeta! Si la gueITa fos

passa~ se

les hores

dins una trinxera tothom seria bó pel'" anar-hi. La guerra és pn¡cisament sortir de. la nostra trinxera i anar a la dels altres.
-

l si els altres

no ho voJsn1

- Tu és a estudi que hauries d'anar i no a la guerra!

- No sigueu impacients, tampoc.
t'er

!l'lar 6

Ténen més mèrit e.q12sts que tu vols

estudi que els que de la guerra ja en saben

els secrets.

Com ql.B 's 8,1 meatre qui ha 1nteMTingut, l'impacient es modera.
- Perdona, noi •••El front és una ratlla imeR'inària••• una unitat Va
a fer l!nia i ha de tenIr gent se-Va a cada costat. l el quid és trencar-lo el f'!"ont precisament, 1 anar endavS'lt. O no deixal"-te'l trencar si són els altres que el volen rompre. l un front

9S

trenca a cano-

nades, arrtb l'aViació, amb bomben de mà. o assaltant trinxeres a cops
de baioneta •••

- Bé, no me' ls espantis massa, ara 1
ira, tu no et pensis c:ue vagis e :t'esta mRjor, pero tampoc et pensi

que cada dia hi haurà. espectacle amb :focs artificials. De les dues coaes val

ma

q.l..8

pensis més malament de la segona i així, pensant mala-

ment, quan t'hi trobis no ho t.robaràs tan f'o-rt •••
- Què, anem a donar un tomb pep' Lleida. No marx-em fins a les dues.

Jo em tinc de refiar de sentir coses per a saber-les. S' acosten
Mercè, la miliciana, i el seu festejador.

- Ja t"h:1 has pensat b6, Nasi?
rcè, je no puc deixar de festejar. Tu
tej ar al froIt..

VAS

al t'ront, jo vinc a fs¡z-
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ho saps que al front hi lla bales?

- Festejarem amb bales.'
- l'4Rsi, tu no te l' agaf'es seriosament la guerra.
- Jo el què m'agafo seriosament és el festejar.'

- Nasi, ja ho saps que aqnestJs guerra la :t'em perquè era volen prendre
tmea llibertats?
- Jo la í"aré
~~asi,

pe17 què

no em prenguin 1a 11bertat de festejar.

qt8 mentres hi hagi batalles no podrem featejcu.-.

- Festejarem quan s'acabin.
- Pensa-hi dos cops amb tot això. Jo amb un fusell als di ta no podré
esta:r per a tu sempre que vulgui. Pensa que tu no ets homa bèl..lic.

- Mirar' eom el fas anar tu el fusa·U. l ai no s6c bèl.lic m'hi tornaré" per a tu.
- Que sa1»r f\!lr una. arma i fer-la anar bé IlO és qU8St1Ó de bona volun-

tat•••

- Ea igual. La t'aré anar Ula1amAnt, paJ1ò jo no em perdo el :feste 19 per
uerra Que hi

ba~i.

- Nasi, que al :front no hi ha cafès•••

Jo hi anava al cafè perqtVt el "temps passlts mis depressa per a venir
al costat. teu.
- Nwsi, que a casa teva•••

- Quan m'han dit on anava, a festejar, he contestat.
-

.l~8Si,

que jo no hi vaig a festejar al front.

- Jo, s1.

- Festejarem malament.

..

- í:'l"estimo més :festejar malament de prop, que b~ de lluny!

- Nasi, ja t' 8!:Teglaràs. An9m!

m sortit de Ll ida pmtuale. Els de la caixa oanten. Deixem

~a

oarretera ~eneral i ens fiqul!u!! per camins de poca anomenada, més d

mala. Trobem un poblet que el cemi hi passa pel mig. Hi ha noies a les
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inestres i ens tiren flors. La trj.pulació s'en

ca •••

aixeu, Que farem ballI
-

pare no ho vol .... -diu una de 1

.... .1

ens ha tirat flors.

UB

no aturar-nos, a un

Arribem, al cap de molta estona

pob~at.

hi ha

1ma font sJ. mig. Hi ha cua per a beure. l hi ha noies veientrho. Els
homes, quan hi ha noies a la vora, n

igual,

què els hi agafa. l tots fan

u, a n'aquells VOltnltaris.

s del meu l'troer xofer,

- Va, va" j a les trobareu toma:t.••• -rondinen e1s responsables. Però
els

QtJIt

han baixat dels camions ni els senten.

noies i no sé ql:è els deuen dir perq
van, esperant

tir

,

fort.

noi&a segeuix

lles riuen. Riten i no se'n

decidides cgja vegada p'9 r a riu:At

ix amb

.U

ixen voltant les

lm!l

guitarr

nceta una can9ó que una de les

les mans a les anques. A la font no hi resta ningÚ

fent cua. Els crits i aplaudiments acabada la can,ó no caben

u' ma porta mal ta"'lcade surt

98.

s

de "i que passa r8;')id

nt ele mà

són molts, i d'altres port

tm

vall

..

n ma.

5111b un a bota

E1sq

d

la pla-

cuir plena

fe ien oua per aigua

are1xen nous benefactors armats de bo-

tes •••
com vol a la m!9!Ta ••• -sento qw diu el mestre a un del

- Tothom hi

-.

pans

à .•• l
t

il1e

tot.s aquests que ara riuen tant •••

j a hi sel'sn a tamps

ra. Com veiet! s6n

lm s

agafar-se

s coses d' 81-

ins xicots.

- Nc em :t'eu dir malae:uanyats •••

A la fi s'ha sortit. Es :t'a de nit, i al cel hi ha una lluna, veient d'on
ha sortit, que fa pensar que és tota aragonesa. De la cabina surt lm
.0

8vl~

dient a la gent que no canti més.

- Qae ja hi som?
- No ho s, •••
Ara veuràs el :t'ront, Monte1s. Veuràs si hi ha ratlla. o no.
La

~an

lluna aragonesa ens permet trans!tar sense lltlJl- Bs.ixem

per
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a 'Dement suau. S'acoata un revolt i s'hi veu gent armada,. Ens aturem. NO!'OO9 baixen els responsables de les cabines. Jo escolto

~e8

con-

verses de la caixa. 'l'inc de suposar qui són 1 com són per les coses

que (lil161'1.
- Això ja no deu se!' l1tmy, no
pen9k> que ja hi som.

- Com ets sent.s , tu
-~JO

ja hi voldria ser! l tu'?

- No ho sé, però no

em sento tant a punt com dies endarrera. El pols

bat 1mB mica més depressa i tinc

R:8nea d" orinar.

atès espa.ntat 1
No és ben bé esta't" espan

mae:1ó. "A:!'a

un

G

êTJ

,t

dóno compte q'

endar

l"a

ncara

la cosa que' tim. Potser és una aproxitma escopeta, que. per a. mi era

lm

enig-

o és. Segur que no em donar,

per a t'er n'iJs bla..T)cS que els al tres.
- No t'amoinis. A n'ela vpl'9nents d'estar espantats no se us deixarà
sols.

Co~ t'l

n'hi ha molts, '09rò també hi ha gen t que sembla que han

nasout per ser comandants i que manegen ma bomba de mà com si haguéss:1n u:1ngut al m6n en un arsenal. AqtB sts priven qua tots nosaltres,
1 acl m'hi compto jo, en un moment determinat :fugim amb les cames tocent-nos al cul. A la guerra hi ha molt soroll,és una guerra de fres8.

l:aQf'

bàndol procura t'er-ne més que l'altre i devegades guanya el

aue en fu még. La fressa és l'esca del. pecat de la por. Costa véneer

questa por, però hom s'hi ha d'aC()st.umar. Tenir por és sempre dolent,
però anar a !a guerra espantAt,
.. és perUlosiss1m. Es pot estar .apantat al casar-se, 90S pot tenir POl" d'estar malalt, de :fer un pinyol
cantant o d'estrenar unes sabates, i les consequències no són massa
greus. Ara, tenir por a la

gU9TT8

és fatal perquè s'enaomSls 1 deve-

gades un qm fuig Pftr por pot. originar la :fugida d'una Companyia, la
ComnanyiB d'un Batalló 1 el Batalló d' ma Brigada, 1 quan fugen les
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malat

ja p,-.epa.ren 1

ig,3des els gover

•••

Jo ara no en tinc de pO!', veus ••• l per això volqria arribar i anar

trebalJ.ar i que llavors aquest entu-

dIes que et donguin l'ordre
d'ara ja

aias

-..

:t..

re:f'r'

a no es fa com volam nosaltras. Es

g

J..es

El' ham.

t. lli moment deta

r:1gé:.Óes

cota 7J.6

,s d'agafar

irà q

i

'harris d'escarar di

'eina .. La cosa que em neguiteja 4s qu

0

~a

sempre com volen el

inat vindl·à

papar

l ja no has de tenir r

quo voler aga:rar la cota 716. Aparti r de quan et di

cota 7161" ment!'es l'agafis se"t dóna

tUla

sempx'e surt bé- perquè molt sovint et tr.ote

t

UI

~és

: !tA

al cap

a:far la

Plena de carta blanca. tio
Ei

que els de 1'alt.ra banda

no volen que l'aga:ris la cota. l s'hi fan a trets perçuè no l'agafii3.

_ Ja s'ha tingut da frenar a oolta gent que la

~mrra

la vclien f9r

tota a la seva manera i quar- ells vQlien. 110 s' ho sabi-an acabar que
~s

hevi9n de creure. No

la. mateixa cosa agafar un convent a ciutat.,

generalment no s'hi tOl"'nE'll, Que fe-:o moure milers d'llOruea 1 material
bè1.1ic uer a conar

\1.."1

exèrcit ~ clesmanteJ.ar unes :tinies fortificades

o prl.var l'actuaeió de una Brigada
8

n'aquesta

no vaRi

Q

g-9:lt i

ha d

Uotorit~ada.

encax-a n'h:: ha molta q
cI'3ur

inó

:bla qtB enraone

tinr.r..lt raó de no craure.

erq

..

1

Ha costat f'er creure

.

o paraua

o vel cre\lI'e,

li mana que no cregui•••

lt. Els qua no creuen,alguna vegada hall
'ls ho. volgut emm l'car. Hi ha hagut opera-

cions aue no s"han vist c.lares •••
- ¡-A'!"dona, potser no s'hi han sabut, veu!'8 clares. Po'tser s'han do-

nat galons
ca~eàra1 pe~ò

sea aVia.t, veuràs. A Ull
no

9

l'rater l i J)o't agr

r

un

abrÈl ff!Jr. Ara, hi pot ajudar però no dirigint

1e8 obrem •••

-

.. diuen •••• 1 Que baixi

- De ixeu els camions dessota

A lell tripulacions 1ss porten

gent'?

Xfois, a baixI

lel1s arbres abans no es faci ela r.
tIDS

barracons que hi ha més avall. Amb
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nosaltres només hi

,

, es con-

a casa i es veu una gran claror al cel ab&ns de

tanyes r.1és sJ. tes
q

una queixal

OOins••• Es :fa clar. Ací. hi ha mun-

e, i a' aeomoden cabin

vi~,~,.

r'~en~ n

ten els xo:f'ars.

.s'tos pel diari viatge pujant i baixant de

1 sol agafi l.es

fima.ment. Qua!} surt canten els pollaatres, a mi.gdia la gent que pot
~'ombra

dina a
~1

""u
7

tenir lloc aquestes tr-es coaes e

ten

~1'

inea van a joc.
I

demanslltaigua,

flf\

bategen criatures i v.ins, s'assalten banques,

n versos,

¡tes, uns poetes

adobe:

lm,

dones vetllen la prime-

an tot, centenars

ra errURa davant d'un P.lirall, uns po1Í."tics ho pro
sst,...enen les priseres calc

tenor :fa. un

cenvi,
~a

totes•••

mon en veu

s té mal de Queixal, s'enganyen marits, es fan

a~af'f}n

noven

s g

d'tma poO'!'s, :l quan a' arnag

llcrguea, ea
11,

tn1S

ve.. . -+-

can

a no pagar lletres

faldi~es,

ilera de

die. , i aci mil

les coses àe ca

cemen~b.

tot un món

~a ~atalxa

familia

"'a:ra:t,s per la :fsnosa ratlla dels t'ronta ea disposen a de-

nAcional

:feïlsar a canonades distinta pcmt·8 de vista. Pa poc això s'havia fet

is cursos , i oom qua anb disct1rsos la gent no e

al
,$

ra amb oomb?s

Mor

cia, ara

a veure si. aquesta és la r:l8nera de convéncer el

personal ••.•
- Aviaci6! Avia~ió! - aento que orida algú.

veurà!. Ec ¡

No correu, q

ir el què ha. vist i d'ac!
V~l1re

ava, un
(;o

poc vindran una colla de Junker

bf3t1 blencs ••• I

si

Ve iEr que hi he gent <pe 1 1 2'wia ció
i d'altra

a de recader aéri. Ara

que només

..

l'agR:fen com s1 sentlssim ploure,

sentir-ne a parlar es torna una mica mé

anca

de cara i. s'envermel1eig de llavis com ai 8e'1'9 hagués pintat. Jo en

moltes
panten

1~

puc op inar

I

on CC'ses

ls horms, però els que s'es-

n senten avions tenen tota la raó del món ja q
1 {c;¡,,-u

. dir

faoi

CCSf:\e

t

he sentit

1:. cnn tra avions encara ha d'arribar. Què voleu que

ant,ar-se qual'} té l'aviació al damLllt7 •.••

53

1 aue venen.,•• I No

- Al'

moveU4 quiet.s,quiet.s! - V1.3. dient. l'enca-

l'regat de donar bona consells.
Els avions :fan tmes passades dalm.mt. la zona. Volen !Jegurs. lisi a terra
-den~n

dir- no hi portem anar, ac! dalt. som els

~os."

l bo s6n. Vall in

'nen com a:1, el cel fos a cass seva o el t.1ngu6ssin arrendat. Une oQe~18

quan hi havien avion

Que deuen bave'" vist.

ls homes

ft~en'

'amaglJ8n bosc endins i, llevat d'unes notes d'av~.s sls seus companys'

o familiars reaten callats dessota les branques
De cop se sent al lluny

lm grM

tota l'estona Que cal.

soroll que les munt.anyes repeteixen, i

la t.Qrra que tremols.
~ cag~t

vora les linian •••

.Encara hi. torna.ran?
-

!~oqe S80.

nar

A

NormaJ.ment ells surten carregats de bombes i ha1 de

les bases, sense.

obligació

19S

tOI'-

tiri.n totes.

- l no s'hi pot. fer res contra a.quests ocellots?
- De moment mirar que no et toquin.
drem més
-

pgj;Ò,

que

mes

b

nS4I

auan?

- Primer
p

ells i

a 'tard, sí la cosa dura, en tin-

89

veu que hem

:i.rar si ens en sortim sen

•

,
'o •••

.. ro.ls nostres tenen feina en
la vegada. l eq

t és

tUl

f)~t,,.

ont.s. N'o noden actuar en tots a

fitont tranquil.

- Avui, no pas massa.
, res •••
' no ea
- Ui, a:! :&0

l si han tocat algÚ?
-

~11

t>eneo oue cobren a

en tant, però la seva fe ma

t. per
é~

bomba tirada. Ja

toql.1U algÚ

de tant

espantSl'" la gent. L'espetec de les bom-

bes n'espanta molta de gent, i la nostra contesta és no espantar-nos
r bombe 8 Que tirin.
,
v ras
•••

- Home, no vull pas dir que quan éns tirin bombes hàgim d'aplaudir, pe-
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ro...

í

tar-nos.

- F~, ElUÒ B
~d.xè)

- -r'ira,

lltmy d'un

'9 aU

són

lli~on

.

,

~lG 118rJ

dia. Si

11 no t'has d'escantar. Viure espantat

ntre no 't'hi c

l,erre_

la

Ven ap l'enant c

unt no enl que pensis si 'f'hé'.s d'espantar e

cau una bomba
no, oero

tro bat no?

r-s'h1. no

oom

bo.

s d

s f"

è!i

fet camutï.ar dintre al bosc perquè la gent que portàv

·',t, he sentit dir, & rellC?'Wt r als xicots de les t!'inxeree. Vora

u hi ha tmE'>

a.mbulànc~.a i
~n

fet a1t:ra coSP

'~

net"e.i~

tot el din OH9

del vahicle.

cost

el noi qne la porta, previ30r ell, no h
les creus del damunt i els

:28 c&p-al-tA..... a o.ua.,

ent

V,

s' 8COSt~.

ala n03tres, no?

'.\0 ~

-

- Oh .....
'orten

0'

b

ells •.• l

L.1~li

van com si

éssin a passeig.

¡ma v::}g

- Els baH v:i.
No. Hf) àilte,..
- ._l11i?

-

~19
~o

-

ls h

qu

vist. Els oue

davt!lv.

V8'fl

no estic oassa t't"aI1auil ••• l s:1 l')osesaim als c.amions en marxa?
, t ...

~sp

It~SDérn' tU

El
S q'

e

veien venir. A_

,.mtar als encarr

.ts de quins e ren

ma!' diu:

d pleguen. A més de la

trp8 ct',I>-

- 1'ila

enà. a -

maIlS:T's.

qae van diu que

són als no

si,
s1, e:ren
i

el~

li

.1"116,7

- Ai

ie qu

'''''as po gat eT! Clerxsl

dels nostres, que deien ela xofers. ¡·'an

reparteixen

ls

Pu.2en doa aold!\ts a la

Es veu

v

Abans d

arx

ee~i~na.

cabin~.

tar que si¡rueu a Lleida!

tUl

petit refrigeri,

amb un s dies de permís.

,

a ordre:
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A la cabina.
- 'f!i ha molt d'aci a Lleida?

- No. Horetes •••
- Ja tenia gEmes de veure quelcom amb lltJ'lls a la nit, i davants de

noies. l tu, n01
-

HOUE ••• H'a~daria

mlts anar-hi després d'un bon t'regat. Tindria co-

ses per a explicar.
- No hi vaig pas per a explicar coses jo, amb permis!
- Ja ho sé, però si algú et demana noves del front aquesta vegada ens

les haurem d' 1ncentar.·
El xofer:
- Tan quiets estàveu?

- Si no sort1em de la trinxera, si. Ara, si algú volia sortir, de dies,
el tirotejaven. Tenen armes

empla~ades

amb el punt de mira a un pam

de la paret de la trinxera, i passar aquest pam és fer oposicions a
passar-ho

ma1a~nt. Deve~des

per a feI-1is gastar munici6 t'eiem sor-

tir un reTret. al àammt d'una canya i 9J. foradaven de tots costats •••
De tant en tant

~119,

al. veure

q~

els dies passen i la gent no tira,

orga.litzen un entremès per a fer dits i per a veure si es pica. Algun
cop algú va picar pensant-se que els altres venien, va sortir de l' aro
gatall i se'n feu la oo:Lxa•••
- Així normalment. no hi he trets?
- liJs passen molts dies sense. Si ells no tiren, nosaltres tampoc, devem
pensar uns i altres.
- l n'hi ha per a poc?

x

- AC!, el dia que ens diguin "aral". Ho tenim tot guanyat. Aql.8 ets di es

no ens movem r>erquè agafin confian,a.
- Oh, conf'1an,aI l l'aviació d'aquest mat!?
- De tant

en tant la fan· venir i deixar anar quatre Vombes perquè ens

pensem que semore ens tenen la vista al dsmunt.••
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L'altre company qU9 s'havia adormit per a passar el temps més depressa,
es desperta i diu:
ncara no som a Lleida?
- Aviat.
-

Com està. da

9ses, Lleida?

- De quines?

De quines vols que siguin! No ens podem pas entretenir en convéncer-ne sra.
lleida. Anem 8 la rmteixa caserna de dies abans.
- AQuests camions, a Barcelona!
- Ara mate ix?
.,.. Ara mateix. S'ha de portar gent a altres llocs.

- Però si venim del front ••• l fa

U!1

mes que sannio IJ.eida amb dones.

- A . ~arcelon8, d'aquestes n'hi ha més que mai ••• Si hi ha algú que si-

gui de IJ.eida o del rodal, qtm baixi. Feu-ho córrer als altres camions.
Els que siguin de Barcelona o dels voltants que no es moguin •••
Una 'D9tita nart de l'expedició baixa. A J.a caserna sempre hi ha
gent esperant l'arribada o la sortida de camio:uo.
- l encara hi bas de tornar?

-

~i.,

hem vingut amb quinze dies de permís. Porto una gana, mare!

- Ui, no en facis cas. Ara s'ha posat de moda pet..oneja1'-se devant de
tothom.
- Venen del front, pobres•••

I

- Que t1ll?;uin una mica de paciència!

l si no tornen aquests que es petnegen••• En passen tantes aquests
dies que no li ve d'un petò més o tm petà tl'B~ •

..

- El noi de casa també ve de tant en tant, però és molt pr1umirat amb
aquestes coses. Ell al davant la gent •••Mare de Déu! Si és el
si és aquell que la té com ai l'empapa.r6s ••• Toni!

meu ••• I Ha vist oue els 8ltres ho :reien••• Toni! ! !

T~i,

Toni I Ai, pobre fill
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an poc a poc que parlàvell Toni
ni

i la seva parella i no van sentir

dels tre s "Tonis! 11 fins al cap d' tma bella estona.

lm

De nou a Barcelona. A la caserna 12. &'ltre els que marxen corrents
s'hi veu aquell que sanniava amb les noies de Lleida. :bs es queden
formant grups al pati. Hi ha

lm

que dóna una petita conferència sobre

l'anada a Hallor ca•••
- ••• i s'hi ban quedat gairebé tots. Els han acorralat, diuen, dins
tnles coves•• • Hi ha misteris en aquesta anada com en moltAts. Es Va fer
mesur~ho

sense

es~raven ant>

bé. Es pensaven que els mallorquins els

banda i música••• Si les coses no anaven prou bé un vapor havia de

l'l!t-

collir als desembarcats, i el capità va dir que tenia 'PI9ssa i en Va
deixar molts en terra•••
r_

sortir malament, què s'hi :farà. Hi haurem de tornar.

Hi ha coses que hi sortiran sempre malament.

Mallo~ca

no s'ha agafat,

a l'Aragó ••• us n'adoneu, Cataltmya-Mallorca-Aragó, què hagués estat?
A l'Aragó, si, tot diuen que està a ptmt però mai arriba l'hora d'envastir •••
- Després es queixaran si volem :fer la guerra a. la noe ,:ra manera!
- I a :fora, què?
- A fora han d'anar a favor de tots, no a favor nostr.

únicament.

a a poc a poc tot plegat•••• l~ireu, ac:! j a ens ha bombardej at el
11

Canaries" •

- Es Que no s'hi pensava que es podia bombardejar Barcelona?
- Més misteris. S'havia de :fer una :fàbrica d'avions, d'acord amb uns
enginyers t'l'aneesos ••• No s'ha
.. :fet.

No ens han volgut donar mtmiciOll9 ••

Què vol dir tot això?
- Tenen por, tenen por,no dels sublevats, sinó de nosaltMS. Ah, si
ac! es :fes de veritat un bloc de tot el Pals ••• 1 Però hi ha gent 9\.18
diu aué té coupromisos amb el govern de Mad>rid i que no es pot tirar
tot a rodar vo1guent anar sols •••

58,

~s ni't de Qol.loquis," aquesta. Jo devegades no sé cap a quin cantó

scoltar. Es diuen na ssa coses a cop.

'uè, heu vist italians?
No, però e1s d'un batalló d'una brigada que feia linia amb nosal-

tres van dir que n'havien sentit J.' artUleria.

Nosaltres hem vist

,vions alemCU.l.Y f i .
-

I a nosaltres, qui ena ajuda?

i n'han v1n'R.'ut pocs, no necessitem a ningú. Ara, ai n'han Vingut.

molts••• 1
- Esoéra't, allà veig en Frederic. Ep, Frederic!

Aquest és l'home

,

s

optimista del Pais i de fora ••• Com ho veus tu, tot això"¡
o, bé.
- Ja ho saps que amb ells hi han alamanya i italians?

- Millor! Quants més en vinguin

mes

en contra tindran l'op1ni6 mon-

dia1.. Avions alemanya? Ja veureu els "Upsques" del camarada Stalin!

r s'han acabat els voluntaris. Ara manarà el govern 1 cridarà llevea.
Ja s"ha aeaàat

Qtie v~1

tothom per a ell. El geverH ha envia't mili-

tara a Paris a comprar armament. El govern té els diners i amb dine ra
tindrem tot l'armament

q~

voldrem. No sabrem què

fer-ne de tant

que en tindrem. S'ha acabat d'estalviar bales. Els voltmtaris que valen ja s'estan formant en escoles militars. Tindrem e.1.s millors oficials de totes les g'118rres. l ja han comen9at a formar-se

Brig~s

Internacionals. Els que deien que a fora només ens animaven, ja no
saben què dir, ara. Què voleu més?

Quan anem a casa?

..

ome, tu ho voldries tot! Si nosaltres ens n'anem a casa no cal
que hi vinguin a fer res els Intemacionals! Es cosa de tots, això.
T'està b:6 tres mesoa?
51, era un optimista aque1l Frederic. l algun de les colles sort!
del pati de la caserna 12 com si algú 11 hegués pagat el caf'è, que no

Irò q

lt,

s

s :ra 1ma altra cara que pas que el caf'è l'hagi

t:imrut de negar hom.
;ls c8!!tfons ara, he sentit, passaran a dependre del Cos de Tren.

A mi i a tres més, mans estranyes se'ns emporten. A mi em deixen en
tm c::trr8r sense sortida, per amagar-m'hi o per a portar-me l'endemà

a ub altre lloc. Tl1a parella em fa companyia una estona.
- Avui la R:ent no para la fres ~u.
-

I,"",U

estar escoltant la radio •••

Bé, ja hem a.r5ibat.
Una mica

tOOS, dona.

- A casa no han sortit a parar la fresca però sortiran a veure què
fai~

si no pujo aviat. Primer faran sortir en Jautlt t a mirar si sóc

al c-arrer. El nano, si no em veu, portarà el part i llavors vindr"
la l'l1f)va ~:rornena. Si no pugem juntes, qui baixro'à serà el pare ••• Ja

veus que el Danorama. no
no

h~

'8 massa brillant.

f"-:t9te cjlllt, mei el teu m re?

- Clar que si, però ell d:1.u que ara és festeja de massa prq> ja de bon
comen~ament.

l diu, adamés, que ell vol que les seves noies festegm,

quan signi l'hora, de la Manera que s'havia

~

stejat

semp~.

- l us vol escollir els festejadors, no?

-

N~

et nosis aixit

jo

só~

molt poca oosa, que podries tenir festejadors mi-

lJ.orQ.•••
-El pare és

d~le que

no vol cOMpromisos abans d'anar al servei. Diu

ue hi han compromisos que acaben fent comprometre •
.#

- Si el teu pare hi posa tantes dificu~tats, p~rquè em Vas deixar 0.0-

men,ar•••
- Jo no puc

p~a

privar q

aca"1essis, però a casa q
-Jo no en tinc mai de t

t'agradi ••• Després jo no t'he paa dit que
faig" una oiea tard •••
per sestar al teu costat••• Mira, ja deu
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venir l'espia Joanet.

uritl

- sl.

digues al pare que ja pujo.,

- Ja li diJ"é. De qui és aOt.l8st camió?
- Hi vols entrar?

- S

........ enemic men.,..
- D'ací. a una e s'tona baixarà la f!leva germathi.
Si li agrRden els camions enca,..s hi ha lloc.

1, riu-te 'n.
L'espia Joanet, -remenant

8

tot rel1Bnar els secrets de la cabina, va
ant i sense avisar. Instin-

ndevinar la botzina .:¡ue sonà escan

tivament, degut a l'ensurt, Aurèlia s'abra9à a Andreu que durant uns

ü10mants

tingu~

la ,gran joia. de sentir-se-la a

prop com tma calcoma-

nia.

urèlia ••• -digué ell intentant retenir la bonica humanitat d'aque-

lla

--in p

110

no estava d'acord amb la distància actual del

fest&ip..
et beneit amb la. botzi.Is m'ha fet por••• Deixa'

- AI

tar" no puc

respirar •••
oue amt> el pensament el content1ssim Andreu devia. dir al petit

U"C"

senia Joanet oue tornés a tocar la botzin a, perquè el vallet hi tomà
amb els nagnifics resultats de la primt!ra
- Joanet! - feu la noia anÍ) to

Surt del canió 1

ve~ada.

reny i amb uns segons de retràs -.

,r

- Si em :t'E' s sortir, dirè a~ pare

t.'hq vist abra98da al teu xicot.

Joanet, no baix:ts del camió •••
- Aurè
-

f~O.

•••

Veste"n,

ra. AVl1Í ja no em tornaré a espantar m

- ,ITo dius oue el tau pare et fa tanta oor?

•

61
avUi ja no m'espante

'U~

....0

, et die.•

hi pensaré molt anb aque,sts dos espants.

Amb ells i proul

tant en mi com j

Aurèlia, si tu
P..

Ib tu •••

hi p'9nso, pe..... ò veat&'n.

què ne' n va.e:i.. l tan bé

- Jo

pe:rò vest.e'n.

- Jo t'

o,

hi estic al tau costat.

•

•

o et deia que t' eat:fmava, Aurèlia.
- Veste'n!
- N'I Ai:x:1, no.
-

~'O

tarobft ••• La mp.va gen:uma! E

el r

p

l eegon avis. No voldràs que baixi.

...

s eol serron avis i es posa davant per davant de la parella.
Si, digues al pare que ja pujo.

col ta la radio, ara. Es 1

-E1p

a

ue m'ha fet baixar. 58-

'ons què digui la radio el pare no es podrà aguantar.

ta

- Sans q

lt

!fA1"~arj_det8!

No te la creguis ••• Jo•••

l'es;)ia Joanet inta-rvé
~os i

t~l"ga!'ideta?

a diu oU! tu també n'eta molt.

caVa ge
-

,

:novamn't amb la botzina. Andreu obr,

AU1.'èlin si deixa ana.r suaumant. Apar-eix el pare d

ls bra-

noia. An-

dreu restA uns moments sense saber què fer amb la noia ala bra~os. L
noia,

esp~ntFJ.da

de debó al veure el seu pare

..

Ib cara d'haver

sentit

ma .leR co pos a la ,..adio, fél l' abrs9 més fort..

antat, pare. Jo •••
-

Qlla!1

Joanqt,

jo he sortit de la porta e", veu qtB ja n'estaves d'espantada.
!"~!'g3ride'ta

i tu, tot

- Pare ••• aq ~est •••

- A dalt tots, he dit!

dalt.'.

l'Andreu.

62

- Jo taml», senyor1
o. Tu i jo ens esperarem una mica.
- Pare, no me' l tractis tDE..lamen t.
dalt! •••• Jove, jo

pe~

aquesta noia que s'espanta tan sovint ho

faria tot.
- Jo t.ant>é.
- Vull dir que pe!' a mi no n'hi :ha cap mas

-

re~

a mi

ta~oc,

COT:4

ella.

canyer.

- Fum ara Aurèlip m'havÚ\

c:re~nt

sempr...

- Quant..es vegades ha festejat?

- Cap. Però

8'1"a

tenin una guerra, jEt ho saps ~ i no

,

es coses com

ca'b~an.

- (.ro tamroc.

ara

- Vl l1l dir oue -ro<.

tractos entre el jovent i!ren tms i d'ara

,ndavant no sa sap com seran. Tu, àe quins ets?
- De lA seva 1'5.11a, f".en;¡cr.
- Jo també, però vull dir de quin costat ets dels dos que o' estan batent.
- A casa, el pare 68 republlcà, t.1nc Lm oncle

anarquista, i la maI'

va a missa d'amagat. Jo fina ara era una mica de tots, però ara sóc

tot d'Aurèlia. Aurèlia és el mau part.it,

1~. meVa

voce.ció, eJ. meu

ideal •••
assa respallades, jove,

maSSf'1

respallades.

tTa

ho

8

casa som

q

!'itistes?
- N'o, però si s

n'ha de ser
.- se'n serà. se:::, esperi tist3

'lia se:rà ma bell.

coaa.

seré,

si vostè hi ve bé, el

costat d'Au
illor mèdilJJ1

de la provincia.
- Això ja són q18stions tècniques, i m1b els esperit.s no s'hi poden fe
bromes. Un mèd1lBI1 és

lm

ritistes neutrals.

ve gent de tots colors a casa quan hi ha 888816.

Han vingut

~i

mèdium, snpa. Després, nosaltres som

li eoml..lliea~se

;:amb amb els e

1mS

espe-
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bradors de tranvies,

d'a1caldes de barri a llevadores. l aquesta gent

tant et poden demanar de posar-se en contacte amb esperits nobiliaris,
com anarquistes, republicans o carlistes ••• Jo, pel negoci, el negoci
és el negoci, sóc neutral. Ara, particularment sóc liberal, liberal

amb tot llevat de segons què amb la noia, entens, jove? Perquè la noia'

ue t'iDs fa poc era ~na bons mèditlIl, de fa tms dies té el cap i l' atenc16 fltn alt!'e~ oose9 q'~

no s'està

D~r

la

ra

~ein

són ••• I, dins l'esperitisme, si

quin

9&

Aauests dies ha con.f'óa moltes ve-

laT'llt:tnt.

a.des el nom t'i·ela esperits emtssors. Bs que a casc
jove, però amb tothom que

sigu 1 d'aquest món.

!lO

s par'la amb to thom,

o e'ha trobat la

manera, encara, de noder-Ae noaar eT} contacte a

aper! ta de gen t

mate'rialment. De tota manera tenim element

estudiant aqLB et

viv~

s'fer i potser més avia'\.

uè en

l

ara poaem dir bones tard

d'inf1uènci~ Ol

la

d

liauel Angel, Pere

Cestillo, ho podem d1.r
gent

~nsem,

l'te5.xa manera q

llsrt o c'anovss del

dels seus pensA!'.i1ent.s

baT" alg"

tota la

vi u en 1.' actualitat.

- Jo, senyor, no vull :fer màri ta pp.rò 11 puc assegurar que d' en9à que
he conegut a la seva :filla 1 'be sentit1a molt
grat ester molt 11

lm

a prop meu mal-

ce l'altra.

- A quines 11 res
-

A ••• a totes hores.

si aquesta noia es guarda totes les p:ropietate de mèdium per a

0,

comunicar-se Amb tu enlloc J!Jd;!Ilm de
trànAit

t'OS8r--R9

com cal en estat de

r a establir contacte amb l'oncle Benet one morf ara -ra se-

tanta anys 1 n1ng(l sap els diners que portà d'Amèrica on són.
- La ~oluci6 d

AurèliE'~

to:mi

A f19 ~

tlona feina com abans, 48 que

no h "i~ de tenir por de -reatej.ar.
- ?e'!"ò
Ro

q1Je no ho Vt:tlJS que s6n tan joves••• !
noia q

perla amb Pere

Qua~t te~bé

.e no ho veus que hi ha una
~

guer'!"8

s'acabarà. El

gueri'"8

pot festejar.

nel mig?

afecte -pel" Aurèlia, no.
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- l si et toca d' anar-hi?
i sé oue Aurèlia m'espera hi aniré i en tornaré. I, amb l'esperitis, estarem sempre al. costat per apartats Que estem••.
'oi, vols que t"ho digui, T:'uja a casal

-~..trgesoa,

burgesos •••Veuràs , què és per a tu tm bur~ès?

- Per a mi i per a tothom és

\Dl

element contraoposat al proletariat.

- Massa radicals, sóu massa radicals, ja t'ho he dit. Hi ha burgesos
i burge sos hi ha.

-

l,,~ira,

una dona

serà lletja, aixi-eix! i guapa, però mai de ixarà de

ser una dona.
-

P~rò

seran dones diferents ••• espèra't••• tu entre una lletja i ma

uapa. a quines tries, veuràs ••• No, no, tu no faràs les mateixes coses
per una dona de bon mirar que per una de mal mirar.
- Jo en oup.stió de dones més aviat em decan ;() per les que són alxl-aix1.
I.ss de massa de bon mirar són burgeses ja.

- Us erreu al donar el tractament de burgès de la manera que el doneu.
th fuster qlJ! tS quatre operaris i treballa tant com ells, o més, o més

entengues-ho 1>6, o més, què és per a vosaltres?

- si,

és un petit bmogès, però aixi que pugui es convertirà en un de

gros.

- ,.·s

tms

es porta

mala aritmètica, aquesta. Si aquell fuster és un bon home i
~

amb els seus operaris tant s'hi portarà bé si en té qua-

tre com s i en té quaranta.
'"
uan quaranta operaris treballin
per a ell•••

- Què vols, que ilI treballi pels quaranta? Die.u-ne tot e1 mal que volgueu però els que

w~

entesteu en titllar de burgesos la fe:ren més

aviat que vosaltres la revolució. Foren e118 els que

8S

van al98r con-

tra els felX1als, la noblesa i 19S sotanes superiors. Els vostres famosos drets de 1 'home qui els va inventar sinó ells?
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- Si s'haguéssin quedat en petits burgesos potser les coses no haurien anat com han anat, o no hi haguéssin anat tan aviat,

p~rò

es "

convertiren en propietaris dels medi s de producció i de canvi, passaren de burgesos a capitalistes. l els obrers han tingut de treba-

llar perquè ells vagin al Liceu, tinguin xofer i matarrtmgUetes. Tots
són iguals. El petit burgès aspira a converti1'-se en mitjà i quan
arriba a mitjà no té res més al cap que enfilar-se burgesia Bmmt.
- No ho tracteu bé això. Hi ha quelcom

~s que g' ans

burgesos al

pais. No és la mateixa cosa un home da llotgeta que un de quart pis.
Si no feu por a n'aqt13st quart pis tindreu molt de guanyat. Si n'hi

t'eu, en tindrà la majoria del pais, de por. Malgrat el mal. que en dieu
el quart pis es necessita.

t VosaJ:t.res aneu pel m6n

sm

la Revolució Francesa. Mireu-se la russa.'

- A R6ssia hi havia molta misèria, la quantitat de misèria que

IB

cessi..!

taVa Lenin, que va 'tenir molta sort.
- CoJl, sort1

- .Si l'exèrcit rus 'enlloc d'anar de cb1a baixa hagués anat al revés
potser Lenin s' hagués fet vell a Suissa esperant.
- Es que un bon revolucionari ha de saber quan lb pot t'er ma revolucié
Però ha de cornptar amb eleman. s per a després de la revolució. tkl
pais no 4s pas únicament

tm

pais de revolucionarie».

- D'això em queixo.
Ih, llavors no caldria pas fer-ne cap de revolució ••• Ac! l'ha originada un al;ament militar. S'hagués fet igual sense aquest al;ament'7

-

~'ha

aprofitat

l'a19amen~.

- Hi ha gent. preparada per a de aprés?
- Tenim contactes amb els mestres de les revolucions.
- No hi crec jo amb
de la manera que

ni

8' han

stres forasters. Ac! no es poden fer lea coses
fet a fora. Cada pals t.é els seus problemes

i necessita les seves soluc j,ons. Les 'teniu?

- Tot vindrà. Què volies tu, aue s'aixafés la rebel.1ió i qua 188 eo-
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ses seguissin com ab(mS? Es que tu estàs d'acord que hi hagi gent qu
es banyi amb llet de burra 1 d'altra que no pugui e smorsar-hi ?

- No.
-

l doncs?

'

- Jo no estic d'acord que n"hi hagin que sopin amb vaixella d'or :I.
d" altres que no sopin. Amb això us dóno la raó i per a mi ha de sopar

tothom, però hi ha molta gent que sopa raonablement i vasalt:ms el
voleu posar a la llista dels que ho fan amb aqueixes vaixelles.

l

amb ai'xò :reuma revoluci6 mal feta.
- El proletariat ha d'anar contra tot el que no sigui proletariat.
- Es que teniu el proletariat preparat peT' s moure t'àbrique.s, la
banca

:I. el cOr.Je,..,? Fer enar tot això no és com anar a vel'1dre a pla-

a. On és la

~t

per a moure-ho?
)

- La 'tindrem ai no la tenim. M'has parla.t de Rússia. Hi havia mUers,

milions d'homes que sabien fer poca cosa més que llaurar malament..
El m6n va ,..iure molt al pri1';lcipi perquè es pensava que no se"n sort.irien, i qu9 ha passat? l es va tenir de fer tot. da cap 1 de

flOU.

I

Ja no' riu ningú ara parlant de Russia. Allò fou tma revolució I
- lenin ho va trobar a ptmt"

ja t'ho he dit. l recorde. que Va dir

que la revolució s'havia de, fer a la cuina.
- Això s6n boles burgeses ••• Però és que

lm

revolucionari té l'obli-

gació de menj ar malament?
- Però ho va dir o no ho va dir?

- No ho sé. Ves

8t!l~

Què. em surts ara•••,
~

- Ho va dir o no ho va dir?
- S1 ho va dir, dient-ho ell de-via ser veritat.

- Potser la seva dona no li cuinava. prou bé •••
- sempre heu d' acab~ parlant de dones.

- I.ruelcom devien :fer d'aquella revolució a la cuina les donea :russes,
perouè mira que tenell

que estan

~aSS08

tUl

bé de Déu de camarades. a dalt. i de generals

Que ensnoren.
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i les dones

!"USS9S

direatriue del

van fer la. revolució a les cuines ~8~nt 18

stra· no van :fer altra cosa q

una acció revolucio-

naria iel poble rus n'està molt content. En canvi ac! la dona 6s
un producte burgès. Tot es fa per fer anar les dones mudades. l

q~1

6s qU! les muda? No és el proletariat. Ac! les dones les vo~eu p~r
què vagin tnwadea i pel' a mirar-lis les cames. I r..ma r.evoluci~ària

no 1.8s be d'ensenyar per

res les cames. Són coses

bl~ge

aqtl!t

teo.
- Aid. jo treballo perquè l'amo vagi

la

veure cames de dona!

Si, senyor.
l vosaltres davant d'unes

CBlIES

ben fetes, què fellí

- mira els revolucionaris tenen al t!'8 fe:inP que natxar dones. Tu et
penses que quan s'és a la pres6, Quan es funden Internacionals i e--

fan manifestos tenen Jlassa importància unes caules de donaí •••

- Què, de xe'M"adeta?
-Aquest, que té les dones al cap. Ha comen9at a parlar de la revolu-

c16 que

se~ons

ell s'hauria d'haver fet 1

llastimosament

home de d0T8 s aquest.

parlant de dones.
-

o~at

no n'és?

l qui

- L'altre'f

OSa1tTê8

ime

,
són les natxades i d spl"e

les al tres

00-

ses •••
- No, hone, 8a pot s
de

1&9

revolucionari i no per això s'ha de prescindir

nat>2des, que dillS tu. Es pet fer seguir tot. A mi m'ap;rada la

pintura, 1 m'agraden les dones, m'agr3da

lm

bon diacuram un al 9ament

popular a grècia, una vBga.. !lenera!••• 1 m'agraden les dones.
l et deuen agradar ben mudades, no.

Home ••• ai el

ves~it

dones. Són al món co

les afavoreix••••No se'n pot prescindir de les
la ocells, el tabac o les màquines de tren.

Vosaltres hi voleu comptar a la vostra manera, vajA I
tres de la Revolució no se'n van preocupar a fons d
les don

llegit

s de Manc, de Bakunin ni de Lenin que
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les dones com s'haurien de tocar. I ací tocar vul~ dir par-

toq'.lés

lar-ne, no vull dir
u has

lle~it

natx~s••••

l'''Origen de la familia, de la propietat privada i

de l'Estat", d'Engels?
- No, per'ò a propòsit ara que parles de propietat DrivOOar.:. La don
s una
-

IU

propietat privada?

em vola feT' pe rdre ,el "temps.

- Vosaltres voleu la llibertat totaJ., sl o no?

-

·~s

clar que s1.

- Ine1uint 1eR done fi

- si •••

- Llibertat de Dp.naaruent, paraula i obra, no?
- On

voleu anar ••• ? Poseu les done s en llocs qle no les deurieu posar.

Pots~r

si que els mastres havien de concretar més •••

- Si la dona, cem tothom ha d9 tenir llibertat total, a tu si et sol-

fegen la dona, qu3 faràs?
, faré, qt» faré •••no m'hi he trobat mai
- I si a la tava dona n'hi
- Doncs :far6
primer!

l~

'l"evoluc!ó a.

~ada tro
cas~

enC8!'a •••

altre, llavors què faràs?

Que segons Qui és on l'hauria de fer

Veuràs, i vosaltres què faríeu? f

ira, la dma és ques't1ó de sort. Si tens sort la bebeeixes i

no en tens ls IDaleeí."<es. Ens fan

9

stof'aI' quan diuen que e stan enamo-

rades d'un. Només ho poden dir les dones això. Aquesta
P01'ta 8

sa

declara~ó

et.

:far coses que mai hauries fet abans: acabar una carrera, de-

anar augment de sou o inicia.!'

Ulla va~

de paletes. I hi ha dones qu

t'ho accepten e.1xò :1 d'altres que no. l ja hi ha conflicta. Si ella
diu aue no i no et

V9:JS

en

eor de contradir-la) no hi ha acebanent

de carrera, demBnsda d'augment de sou ni :iniciació de vaga de
tes ••• Jo amb la meva he tingut sort.
cionari em va e'ontestar:
a1x! ja pots tirar

ttr~' estimaràs

avant I H.

Q~an

pa~e

li va.ig dir que era revolu-

menys?". No, li vaig dir. "Donce
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m va passar al revés. La don

- Veus, a mi

sempre ha cridat

l quan li vaig dir que anava a fer la revolució se' m

''-Ta m'agradria saber quin revolucionari ets,

de confessar que durant anys a ca

~tu•••

!

al~at

Vèl

u,

ca

•

posar a riur e.

em va dir. Tinc

la veu, jo •••

- l ara l'has al9ada1
- Ara cridem tots dos. Hi vaig comparèixer un dia amb un revòl'\& r a
cada. mà, seguit de q uetre amic s

uals, davant d'ella, els vaig

don1U" inst.ruccions de com haur!èm d'operar a una barl"ica.da de Sant

artl ••• De llavors que quan

va~

a casa crido, però la veritat, ella

crida mes.
- Suposo que tu no has péS t'et la rlvolució

per a cridar

rms

que la

teva dona.
uria de ser una revolució particular i estic segur qu

- No, això
guanyar i

la dona.

ira que estar com estem i acabar parlant de dones!

portar més

t al t'rent hauríem de par18r.

- J9. hi ha"l lleves demanades •••

s :farà tard. Es tothom a cop que s'hi havia d'haver abocat dea del
comen~a.ment,

comen,ant pel govern 1

Què voldries

tu.

que els ministres t'essin línia?

ea valdria. Entré

ministres i ftmaionaris delS ministeris es po-

dria formar un veritable Cos d'Exèrcit •••• !

:era t.. .Uo hi van mai els

ta exagerat. e
a cap pafs, ni
- Si hi hagués

d

e

nistres al front,

"tZussia.
guel'ra cóm la d'ac1, ja ho veul'1em 1

- V:f.nga, matem-ho, ho torno a posar les dones damunt la taulat Allà
baix encara és obert. Ens convides tu o us convido jOe •••
AlgÚ m'ha vingut a trobar i
~

no se s

formo part d' tma llarga t'ilera de camioDD.

on anem?

o. He sentit parlar de Tarragona. De moment, han dit.

s cape tes.

tr

plan
-

noies

us conv

s un home en bon estat, reines?

- Ja en tenim. - respon Ulle del grup tranq uil.1
.aqua~ls

'nt. Es veu que

dies se n'havien sentit moltes i sempre tenien ¡.ma contesta

• Sob:!'8tct quan anaven en coll a.

a punt i a

have)'- eontrs or-d

li torn

- Doncs j
-

i

e,...

co'

NO

d9 bracet, joves, bBn arme.d

•

On anem ara, a PortUR'al1!

- ~i no he entès bB, a Terol.

Ter'ol?

A

- Si. sembla que alls s'r.an

~t

que vol anar una mica llu.ny. H

entit

uinó

'.era de

10m••• Els governs,

bé

do~ r
pt~r

:mar cont'ra Qua
se~.1b1a

que hi ha canons q

q~

diuen,

no raeu-

desgraciats que no

que s 'ho hAn de roonj

odan

~overn,

arIer de Valènci •••

ample! A nos31tres ens diuen

b la guà)--die. c1\1.1,

Vê'....,

molt a Madr-id t el

.... e.ven

+nt. Ara, quan

,lnt,aI" als ministeris, ja. no veus,

hi nosen miS?: pais pel mi......

- Per a 1"".1 és

<.~

mel gcveY"!1 no

ting..lt# cont'1an98 amb 1& gent que

def'.g'1Sava 1.1adrid.
- Que ja hi són, ells?

:uè

va! l pel temps que en tenen. El govern ha agafat por massa
i als que àef'en!;t9 M:adrid haguéssin vist algun ministre

aviat .. ho

lEtB trinxeres, no
-

t.JO

El.

passar revista, no, amb

el que no entenc és això d'ar.

correa~l::J".

Jt TeY'ol. No b2.ul"'i':\ estat millor,

1 govern, d'anar a Madrid?

vista la po

(bla qua s Terol s'hi vol donar
què deia ql

fusell i

ra la clau, 1'e:ro1.•• l

N'he portat jo

tm do de pit•••
j~

sen tit. aJ.gú

actuen lleves demanad,

de nou.

de Dois de les noves 119w s. Uls cantaven. Altres no

treien els ulls de terra, com si baguéssin perdut quelcom i no ho t.ro-

falten molts.
-

l

on son

- ];ots els

a,

amagats.

també

por

uerra.

,lla bona, ja de temps, a Fran9a, a l'alt
~n

costat o

no són de casa bona. Són els que tenen

t'al t.'

- A tots ens fa por la guerra.

n'equests ens hi fa °c1l3ssa, os veu. Uhs òe1..Q ql.E hem embarcat

- Pe"'ò

seva lleva que no hi són, deien que no era just

da

qua coneixen e

qua ells anéssin a treu:'e les castanyes del foc pels que acabada la
guerra ho trobaran tot t'et.
a n'alB qne portem on eR deixen de:rinitiv.i:l.ment,
,
de pri ra ma..
thor.l diucosea i tothot'l en tl
- ms pm."'ta!'6n prop de Valèn e

un temps per

arque•

ci. to-

nsenyar-lis d'apun-

tar dret.
- ~lillor que no hugiu de p'!'8ctic8r- de debó. He vist que molts puj

ven

aL1b

~\oOO,..a.

cara de

!'ec~an~A.

8Qt1es't$ són joves. La guerra a 'ha da far amb gent jove que

olen cmure. Es si s'arriben a demanar llaves de capS· deeasa

nc ho
- r,'!OJ.

que

vei~ c1?~ .••

ts deuran haver fet el

S9l"vei

i un fusell

DO

serà cap misteri

par a ella.
ra tenim

c~mis8aris

politics emb la missió

conservar la rno-

ral da la trona.
- Això

eopiat de

~ora.

- Sempre ens han enJ.luernat les coses de fora.
- Si, qtBn ha eeu:t Quostió de perfuü.1g o de la

de las noi.E),s, si.
h~~

donat

r~s

bona

~

ro.da

de les :faldilles

queatió de guerres, no ho sé. Lea que fins ara

r&8ul~ts

han estat las de guerrilles.

- ¡·go.rò ara no som com en tamps da la invasió :francesa. Llavors

hi
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havi'1. uns

ane tiraven bombe s ou

C.r'\l'\OTHJ

veien venir. l tant fr13"'-

v

com gue:,rillgr$ per a posar-se fora de combat a'havi,

ces

i ha tancs, a.vions, morter8~ m~qu1-

ra ls. gl:lerra ha progressat •

•

n

i

tme;

ain6 que no es poüen

canon s

- Si lTapole6

l~oaT'

p

uè tiren cano-

;en't d'abans.

nades, fan le t'eina
h<?gUés

disposat de

~ncs

~vion a

i

i'1ns 3J.

Po~

Nor

f'rand~A:

p6:rlar'ien

ni

- Potser erla un
-

8

B.T!lb

geni seülp

eh 2."eni '

homes d'aGuell

lea armes i
~L101e6

•

Clpo- ••

ib l'arTrJament d'avui, se l'hau-

ria d.e llogar 61 territori :t'rancès, de tant que en tindr1a.

Ten i

aó un dolc

eia.l
- TV('\,
-

¡'lO

l)

e

~

Dlaticant~

a cnbina. Molta part dols car

d

•

no v'lIl mel1.i
sim¡is aixi, he

no

~9·n.1o,

OSSPT'

•

lt

l

.l!"

•••

oic %

que alguna vagada i raès d'una quall voldràs 1':1en.j ar

tindrà~ d~ ~er

da

ho

Da~saMe~t.

çuè té, &qu.eat1 Que nc vol aumJa!ltar da Les?
~ls

pesats sóu vosaltres. No v 1111 menjar. l S'hb acabat.

Pq:" no menja!" no et deixaran pas tornar
~, e~ pco~n d~n~~

ql198t té
La xicota,

15

3

casa. Ara, si no roonges

per inútil •••

xicotA al cap,

hOID9S.

Si no trigaràs a veuI9-1i;,•••

xicota••• La xicota i tot plegat! Jo ai m'hsgúl

tinwt de batre amb Rent :f'or8sterc, mira••• però ens podem trobar

de tenir al davant gent de ce3a
-

Un

les

'Pod~m tri~,..

rnt~ix.

nop.a1tl'ea, les guerres. Un govern, el nostre,

ha dqma:nat lleves per anar' contro algú que va contra el govern. No
t'has pas equivocat, tu.
-

l

tot

, ·hi tinc (ja veure :io 8mb el

s qui a'ha equivocat és el govem.

V'll"n. A nés, n'hi ha clos

73

governs •••
- T'ha cridat a lleves, l'altre?

Tu, com tota, fa mesos que treba-

llaves i 'festejaves i no et ficave 8 en res, com tots nosaltres. I,

tot de cop uns militars, que feia temps que' deien mal del govern,
han fet més que dir-ne mel 1 el volen agafar••
- l a mi, què!

- Oh, era el gt)vern q~ 'et deixava festsjar.

Ho veiet molt clar, vosaltres.
- A veure, et va dir mai,·res aquest govern perqtè festejaves?

- No, això no •••

- Doncs tu, en compensació has d'anar a favor d'aquest govern que
et protegia el festeig.
- De moment aquest govern

Et penses

q~

me n'ha privat de festej ar.

els que festegen a l'altre costat s'han lliurat d'a-

nar a la guerra pe:rquè festej aven?

Tu has sentit parlar de la Die-

tadura?
- Si a e5sa se'n parlava jo no escoltava. Tenia poca anys. A n'el

pare li he sentit a dir algtma vegada que la policia l'havia fet có.
,
l'reI' pels carrers ••• Era de la ceba, el pare. De mes gran tampoc
.'

les escoltava massa les corredisses del pare. Preferia els balls i
les festes tmj ors. No en sé res de Dictadures, jo. Que vols dir que
en saps quelcom, tu?
- Per experiència, naturalment, no, però a casa la mare ens feia paasar el rosari, i el pare deia que bé, pero després del rosari ens
feia cantar Els Segadors.,

- Què són Els Segadors?

"

- Es l'Himne del Pats que durant anys només es podia cantar d'amagat. l ara aauest govern que vol agafar el nostre tampoc vol que e
canti.
- Com ho saps?
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o diuen lea seves radios. r de nosaltres en diuen rojos-separat1stes.
- Per què?
- Ho diuen de cara a fora perquè no ens ajtXii ningú, 1 de cara a dins
perquè s'apuntin amb ells la gent de banca i de missa d'onze •. Diuen
que tots hem cremat esglésies, liquidat capellans, i que ens volem
separar d'Espanya. A mi que em diguin roig no ho admeto s1 per' roig
s'hi enten el
quidat

8

Qta

ditlen ells. Jo ni be cremat cap església, ni he li-

n:in?ú. r de separar-me de la. pàtria que diuen ells ara me'n

fan venir ganea. l això que, el pare diu que el què oal és 'ser :federal

"11

que no vol dir separació sinó tmió. Jo no li goso dir mai res al p
re d'aquestes coses perquè en sap molt i és amic de gent que ell en
diu :federa1.s integrals ••• a oi em sembla gent massa enoarcarada, que
ho saben tot, que no riuen gaireòé ne i i que quan parlen ho fan a

base de sentènci.es•••però a mi em sembla que és somniar oreure en una
federació al menys per ara. Les veig de mal lliga!" les distintes parts
de l'Estat. S'han passat
- Es que tinc

lm

~ssa

temps mirant-se a Madrid•••

conflicte jo. El pare de la xicota és dels altres.

El van pessigar, i gent dels mateixos que el van pesaigar era són al

govern.
- Bm pensava que només :festejaves, tu?

'ho deia la xicota tot això.

-

fil

-

l què et. va dir quan Va sabel" que marxaves?

- Si em recordava que el sen pare era de qui era.

- r ella de qui és?

..

- Del seu pare •• • (T('O només festejava.. La deixava dir. No la contradi.a
de por que se'n desd1s. Jo em pensava que el festej ar era neut.ral. l

d' aq~leste8 coSes que heu dit jo no en sabia res. Jo •••
- Té, menja •••• Beu ••• beu Més, home. l ai la xicota t'estima de debó,
quan acabis la guerrt\, si és festejadora de mena seguireu -:fest8j ant
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encara que hagis disparat contra aguells dels quals ton pa:re n'és
partidari. Li dius que no n'has tocat cap •••

¡ si, però tinc oonf'licte .El pare de la xicota tira cosses que la
noia se m'acosti, i el meu, de pare, n'hi tira que jo m'acosti

li

n'ella.
- Us declareu no

beligerants, home!

-No són bromes, això. Jo no puc pas festejar sempre i -m dia o l' al~
tT'e

m'~rré

de casar ••• Fins ara, per a casar-S9 9S necessitaven quar-·

tos. Després d"aquesta guerra no sé com aniran aquestes coses •••potser
no se'n necessitin, però si se'n necessiten •••
- 'Ura, si guanyem nosaltres, i hem de suposar ql.l:t guanyarem, e 1

p~re

de butxaca es farà de la situació i di-

de la teva xicota si és home

rà 4ue ell ja era republicà de temps, sinó que era un republicà callat.
-

l si guanyen ells? •• Es un dir, és clar, si guanyen ells, el pare,

jo el conec, no baixarà del burro. En serà més Que mai dels qt.8 és
ara ••• .Ni el

IIBU

pare ni el de la xicot'l el

l jo, jo DOlMS 86 ballr

00 ••• Que: faig?!

fin8n~aran

aquest casori.

l voleu que tingui galal

- Però tu aquest problema ja el tenies abans de la guerla •

- sl,

però el casori era lluny abans de la guerra, i els pares no pas-

saven d'escridsssS!"-o88 quan es trobaven al cafè. Ara, antre

~lls,

ba bombes pel m:fg ••• Tots aquests dies que rumIo. Si m'amago o em

hi
p~sso

el pare de la xicota em condecora amb la noia, però el pare m'esborra
de la femilia ••• F1ns havia pensat traballar una mica a cada costat.
- Si el pare de la xicota no ho vol, segur que tens la noia al teu

.

costat, sobretot si balles bé. Per tant., la noia la tens segLU"a. El
casori ja és una altra història, _i t.u has de fer

lttl

altre ofici que

el de ballar. Jo penso que acabada la guerra es ballarà però s'haurà
d'anar a p1a9a, saps?,

l a n' r:,l teu pare, quan ja hap,'is :t'et la gue-

rra, cosa que et donarà molta autoritat, li dius que el disgust més
~an

Ql8

podria donar al pare de la teva xicota serIa que ella es
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casés amb tu.

Té, beu, borm ••• Tu guanya la guerra i ja veuràsI

Tornen els de la cabina.

Aix1 no els comptem?
?~o

podem pas deixar de marxar perquè

se n 'hagi. quedat. algun.

cada embarcada es queda pe1'soanl en tqrra. S'ha dit al comitè

A

local

que si ea veu gent en edat de lleva que la carregui a la prine ra
rr

.

cauavana

aasi. I que els tractin sense

no ho :f

aix! al fronts hi arribariem nosaltres

:ma

at.urem als afores de Valèncda..

massa reverències. Si
ie~s

xoíers.

s quintos sembla que estre-

r.en sabates. No es gosen moure, estan encongits •••
- No

UB

espanteu abans d'hora. El front encara és molt llunyI

creieu i no
serto~a.

Ara,

rxeu sense l'erm! s. A partir d'ara si ho feu j a sereu de-

l ja sabeu què vol dir desertora en temps de guerra, no?

l qu4 hb parl.at

és

lm

comissari pOl1tic. Va molt mudat i els auin-

tos es pensen que acaben de sentir un general. I ancarta s'espanten

una mica més.
D'on jo sóc es veu una cuina improvitzada. U1a. gran paella treballa

damunt unes pedres. El foc escampa olor de menjar, i un cuiner més
aviat ref'or9at donant un darrer i definitiu cop de llossa, diu:
Vinga, a la lluita!
l la joventut malgrat l'ensopiment té gana.
-ra, estrenem els plats.
l es deixa menjar aim, no?
Ja m'hi abonaria. a nI aques~ cuina.
- ~la ''cuinera, van al front?
- Hi deu haver un front esoec:1al pels cuiners, més endarrera que els
altres.
- Es que amr al daWlt em :fa

1mB

mica de cop ••• i encara seriem a 'temps

rectifica.r l' o1'i01 q~ vam declarar••• Te.t!1>oo el dan matar a un ouiner
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si se li agaf'en els prirmrs menús •••
- Ferò no ens podem pas fe!" tots cuiners.
s que al davant. e t. poden tocar.
Si ens deixéssin triar no sé pas qui hi aniria al davant ••• I

,ra hem portat
can~~.

sentit g?..ire

tUl

carregament de lleves majors
d'edat.. Ja
no
he
.
.
.

A la sortida s 'hi veien ja dones amb criatures

agafades per la mà. l vaig sentir uSs d'un:
- Digues adé u al para •••

Les converses, camí . de la caserna valenciana i tma vegada .arribats
a
.
.
la mateixa variaven de text segons la lleva a la qual pertanyien els
llevats.
- A mi ningú em trel1 del cap que les coses no vagin malament que ens
hagin demanat a nosaltres.
- A mi m'han dit que han demanat aquestes lleves per a fer por als altres. Per a demostrar que el govern mana i que se'n poden demanar més.
~ue

tenim més

~nt

que ella, vajo..

- l què vols que hi faci jo, a la gue!Ta,haven'h deixa,t, la dona, dos

nanos i un en

c~!1

- Aquest ja te' 1 podies estalviar veient les coses com anàven I
-

Vai~

sentir a dir tantes vegades que n'hi havia per a

poc~

••• dea-.

pres ni el govern ni cap s:.i.ndicat han prohibit, fins
ara, que
e s tin-'
.
.

gu'ssin criatures en temps de guerra. El pare de la dona que és

c~ra-

biner retirat quan va veure' s la noia en estat va dir: "Aquest ser'

d'a

eto

-

més

r!U.
ue t'ho

nguie a'ix! ••• Nosaltres ens

uedarem e la re ser-

va.
- .l\lomés faltaria que ens fessin anar al davant ••• 1 Que no ens han mirat, 1:>é1!

- No ho s"o

cosa certa és que no ho han aguantat els volunt.aris,
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o ho han aguantat els qutntos i ara volen que ho aguantem nosaltres.
Ja em direu!

coea de gent jove. Primer, que va,l;teugera,

Tirar bombes de mà.

I

sa aaldecape a casa. Mirem-se tots pl.egats.La

no dba

i segon

inadats, i tots, tu camicer, aque;tl f'u~·

majoria casats, alguns

ter, l'altre mecànic, aquell altre botiguer, jo, ,pintor... ~odrief:U. fer

tma brigada d'Arts l Oficis. Segur que hi far1em un bon paper. Ara,
i ens fan prac'ticar un ofici nou, i amb canonades pel mig, em pen so
que sf:trem t:lOlt pocs a practicaJ'o.lo.

_ l~,
"I

tu, Henel!

Tu que saps coses de les altures,com ho veus això?
us digui, jo ••• A mi m'han dit i ho haureu sentit a

voleu q

dir vosaltres, que això no dura.
.

rol 1 q

S'8~afa,

si

l ara es . va .a fer .... un

que s'agafarà, es parla d'un

Te-

'~a-i-tot

pac~e.

Quin pa cte,?
-

D'~cabar

la guerra.

~osca!

-

l noealt.res, què?

d'instrucció i mentn!s dura s' a~af'a TeT'ol i es fa el

- Reg. Un te'

pacte.
-

a ¡"er

l ara nosaltres hem d'

~a

instrucció? No veieu que

fa

riu
- Que en

cin

m

,

timo

a saber Què :f'l

vír

T'car el pas si que faria riure, però jo., per la

D't.

1

si lea profecies f'au.n, que m'~nseny,
a

s per, si arril:e el cas, no :f'e!'-les serJt

- Poc ens n'arribaran a donar d'armes, home. No
- L'AVi de e

s1gui~

pessimista.-

re deia que el saber no ocupa lloc. M'est.imo més

que m'enseny:in els misteris d'un morter i no haver-J.o de .fer servir
pas baver-l

de fer servir sense conèixer-n'hi les intimitats.

- l mira que tenir de menjar ranxo a n"aquestes edats ••• r
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- El tfnguéssis sempre el r

t donaran acil

o q

- -,¿uà vols dir?
tat voluntari a

:e .10 ne

èle demanar-me la lleva i al 'front

no hi ha cuines.

- toluè vols dir no hi ha cuines ••• l què me

gent?

- Guaita aquest ••• ! Aqt.est es pensa que anar al fl"ont és an~ a pas-

sar

1mB

'temporada a una bona dispesa. La cuina? Sortint d'acl., si. hem

de aort.ir no en veuràs

p~s

cap dE\ cuina. Si et

port~ves

tovalló, g

nivet i :forquilla, ja bo pots endressar tot.

s'rai; doncs què menj a la gent al )?ront?

QUil

fa la guerra en dejú?

- En dejÍ1, no, però no es pot pas tenir la cuina arran de trinxer
i quan el cuiner vingui a cuinar dir als altres que

110

tirin que l'ho-

me està :fent tUl so:rregi t.

- Bé, però, al front es menja o no
'ti'g

clar

ue es menja, però es

9S

menja?

nja poc i malament, sobretot

mig-

dia •••
- Però que no es plega a 1 'hora de dinar?
- Pas sempre.

on els altres tenen

g'~mes

de tirar no ela hi pota pa

dir: "Espereu-vos, qU3 dinem!". T' has da refiar de menj ar quan e.s fa
t'osc. Es menja en alguns llocs, rorirebé cada dia. Hi ha una Intendència ql.S té pe!' feina recollir menja.r per a la gent q:E t.ira trets al

davant i mira d"anar-hi tan a la vora com pet, però devegades no s'hi
pot acostar massa. A la :Intendència li fan molta por :J3 s bales. Pensa que les sales fan més por quan menys sovint les sents. Quan

les

sents tot el dia i a tothora 't'hi acostumes. Si la Intendència sent
bales

lm

cop cada mes, s'espanta més que si les .sent cada semana. Des-

prés no tota la culpa de menjar a dies saltats és de 13 Intemència.
Ella, els altres, sembJ.a qtJa els flairen els

c~ions

de la Intendèn-

cia i els omplena de bombes perquè no portin menjar als :fronts i els
soldats diguin que sense reenjar no poden aptBltar bé.

I~

propaganda
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d'ells és dir, no que el TIienj sr no ha arribat als front.s perquè ell
han tractat la Intendència

cops de bomba, sinó que no hi ha .arr.i-'

bat perquè al costat roig ja no hi ha menj ar, ni al davant
~s

rrera.

~

al. d,:,--

cOmPlicada una guerra. Ja ho veuràs si hi arribes a teni r

tractes de prop. Henjar, és clar que, oficialtmnt,n'hi ha, però no

en.1 at fins ara, com

facis comnaI'aciona en com h
stió

en

~~mpo c

s

de dormir, enllustrar-te les sabates o rentar-te
~:f.vil,

dents. Passes, d'un viure

s

a t.m viure de guerra

ple d'incomoditats i encara són incomoditats amb bales

Ull

viure

ón unes

incert :rli tat a •

m

.

ro •••

- p

ir~,

-

les, pot fe r

~s

la gualTa a gust, no diuen l'es.

els au

. ha Filmí (Jue fA 1

au

rò té coses, la guerra. l tu veuràs q

o es que es dia:fruti,

veuràs, deia, que si

'en i hi ent..

:l gu

ya el tau costat t'entrarà

i q¡

només

a la fei
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l.ID8

pl·imera vegala te'n surts

cosa que mai t'havia entrat aban s

la guerra, i mengis bé o no mengi el

re.'tistr:

amb bones notes. No :r.er-ho així pot dir que quan digu
contesti

~1

iràs

antir aquella aensació del primer combat

pe r a tornar

la Companyia

si·

, no hi entraràs, però s1 ~ls que t'ho h~. dit

entl'as ell foc ••• ja ho
s

'9rra a gust?

el teu nom a

:ro tu dient: "Ba1xal lf Ben menjat
o mal
.
,

rocurar no ser baixa i, ai pot

menjat a la guerra llaR d

8er,.fer-~e

fi n'ala altrea. Quantes més 1:E1xes :facis a l'altre costat,_ ~nys Pe:-

.

rill corr,
ò&ixe.,.

que te'n :facin lla a tu.

..

i

La

rr

,

s

un campionat de

ya. l les baixes no es fan amb discursos.

en fa méOi'

- BIs aue .ia hi hav9u estat ho veieu d' tma manera i nosaltres d'una
S'ltra.

-,vomé

,

qnest.ió de provar-ho.

- l ells, ells són
- Ells diuen qu

~olta

ón

,
8

e'

nosaltr

, i nosaltres hem de dir que som

- r ... 1 es veuen?
Si els veus) malament! Es qus no s'han pogut aturar ••• Però

tres. no en

1I0Sal-

ureu cep • .No hi anireu.

- Tothom ho din •••
~u1n

- Ja veU!"

Par ql.è?

merder s'armarèl
van portar gent

ls xofl

Ib perm1

en falten

,gtm'!l'

.~, s'ha

de SOl'tir aquesta l'dt. Jo ja he. fet ~ó!'rer la veu demanant ~ofer~,•••

Holta,

,

gv

q~

per nC? anar al davan:t. ho

intentav~n

tot.

nou que 8Ul van portar. _Es poc comú qlE W1 camió

E'

t'acf, pel seu
totseguit

ql2

, coses

no ha de :rere Jo em, vaig

do~ar c~te

a n'el xofer nou, de xof'er n'hi faltaven almenys tre

lstMe i tenia

:n por

tm

a.va

en

Q'J&

no sortir-se 'n.

rregats

o n'hem

- Voleu dir
segur que p

q~

sses? - va fer d' entr~da.

s d'accident de carretera quants més en ca-

taria.

ltres camions. Per què ho dius?

- Portes els
r res....per
Per

~'CHh • •

posar Tl'I8rx

~

i la van :fer amb

...darrera va fer actuar el
tUl

grEll salt. am una

~as

com si el

dor:~s~:1n,

de cid1da protesta del. Carre-

gament.

UB és, 3ixò.
- Res ••• la
.. IITo

sm,t1

~~rxa

end

r1.tne!'.

ants.
Pesar-nos a

ra qte no va prou bé.
sea,.. dos o tres - Va dir Lm dels tripu-

ixe'n

..
te~C9rs

no va. resultar fàcil. Jo vaig fer el

qU~.

vaig po-

der en aj ut del xof'er espanta't, , però ell bo 1 f'ent el guè P?dls_ em
va cAlar. Ens envest9:lx el camió que anaVa en quarta posici6. Ara

crida la rre va tript.Üe.ci6 i la del camió en_st1dor.

- N'havies portat o no de camió?
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o... ai,
tes l,

clar que n'havia portat, però s'han de conèixer com to'"

coses. tTa hi arribarem - diu l'hane suant com si

tin~8

fe-

bre.
Em vaig posar en tna-rxa a la prime,.a, Malgrat m'hi enés alguna avaria

aquell noi em t'eia pena.
~rviós••• no

lo et posis

et posis oorvi6s - se li dil1.

- No n'estic, jo. Es el camió que n'està.
posen a la .fila i arribem a Sagt.mto sense novetat major. Hi h'

~"'1s

e.'!o-rbe. La gen t baix

atur

stirar les c

s.

Hi.h~. ~afè

per

ltre cOQ)any.

tots. S' 8nrot'1ta. 1111 mu pobre xofer ve amb un

uè vols dir, salta?

- sl, "quan

pose marxa tmdaI'rera e pri.nera., salta.

veure ••• Embraga~R"9 a :fo

amb tant gaa!
,
peu notmo •••

No t'hi repengis a

'el
pedel del gas. Ensenya-li
el
.
.

sa, encara••• Torno

provp..r.... Ara, no el toquis m6s

aix1, p.l gas.

que

ndarrera ••• Massa gas! On vas

tesos

tosos.. El q'.10 m'ha d 1 éntondre

al'~

és

el can16.

- Hi són 'tots?

1.
-

don es.

l!iTI'18Va:nt,

Trobem bona cp:rretera. La gent, a. mida que a-nem

at1&"'lt

endayant, amb

el Dense.rnent va endarrera. Parem uns moment 8 a Sarrion. Ve algú dels
pr!

s <'.arnio'

,-

•

..

:ròno podem seguir per la carretera. L'aviac16 hi tir
res-cents metres,. a la qreta,

fins a Mo
mio'!'lg hi 11.

•

~To

h~

ha

,lma

pista.

Se~iu-la

bi ha massa bon cam! però es pot passar. Altres ca, f

.t. 5. n'han tornat.

- Però si hi ha aviació ens veurà igual a

L

~a

j

pista que a la carretera.

83

sj,gui fosc. Només portarà llum el. camió del

- Acabeu d'esperar q

davl:IDt. Se.é!uiu tots a n'ell. Entesos?

sos.
A la pistrt hi ha roderes de cons1deracio. El camió del davant ea

et urem en gr sn cont. entament,

en una de g]'"sns profunditats. E

bllS

es veu, dels qua volien retardar l' 8!TibGñn.

nsables

Ib gaire empnay es vau i <:'1

nan

,

ajut per

e Va a peu, i t

sortir

~

pi

o s'empeny

d'sti

a 16 gent. No

la famo

ue dóna inst....ucc1ons a

xof'e)"s que mai la voJ.en

n'els dema xof'ers que van sense llum. Hi

nt

ues

uar'ta nart de coll el camió sort!. Hi

ha una guàrdia vora aquell
escoltar. Et 1·

oaen "Or

ell cmnió de la '!'"odera, però per

n'hi havia massa ganes de trau
mes que noa4s A'1.l1. posés lmA

~

rupeny el camió número

a la rodera i mitJa Conpany1a

~ap-

al t.r'98 cernio

rodera. Arrib.....,

ne ce ssiaàren

orc..

- l quò :farem, ara.

- No ho sé, no sabem mai res, nosalt

• Hi han uns senyors que ens

fEm ja, ansr on volen ells.
-

l:i~l que

d'ae1

en. Ret!!

uht ja s'ha d' en~~

..:f,

,!,

Y'ellevar gent,

sembla..
Ve algÚ que porta noves.

- no

hi ha relleu. '3a v,

t'er

lm e

de Terol. Diu que :ra dies i dies c_
a~af'ar-lc

és el tr

'0

concentració mesaiva pels voltants
""" hi ve u anar ,gent. Ee veu qUi

que dec:'d1rà la

Fan baixat tothom. Queden nOn9s

C08a.

s xofers in 1.IDa quants resposabJ.ecu

- No, to"ta a dalt. Vosalt:roes també. En qu

n quedi un n'hi ha prou•

.,

- Oh, vs'u.ràs ho tinc de cl:>nsult.ar, jo.

- S'han acabat les consu&tes,

e

A dalt,

a~b

els deMés!

des~ot,a

les pinedes. l espereu ·ordreC,.

ls camions?
prof'iteu la nit i els cam1..If'lftu

s

!"

qtl9

a'ham-à

d

ltre v:iatgçe
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Retm16 de xofers.

- Ja tenim sort ja, nosaltres•••
- Ara ho dius perquè no hAS f'et gaire marxes. Quan e't 'toqui fer-ne

tres o quatre nits seguides, sense dormir, ja la veuràs la sort Que
tindràs.

- Bé, de tota manera entre passar tres o quatre ni ta sense dormi r 1
tirar bomoos de mà ancar8 hi ha dif&rèn cia 1
-

Que

ne. vegada

¡b6

~n8

han pessigat portant gefr..t. Sembla que ho

flairin. Pèl' a mi hi ha algú q
i vm

fa de carter sense esser-Dv.•

manant gent i la. gent. ve, aviat no sabrem on deixar-la••• 1

Ui, es veu q

fa poc que ets al Còs. No parem mai noaa1tres. No es

tracta imicsT!lfltnt de portal'
ta de portar

~eut

del davant d'un

de la reraguarda cap endavant. Es t.rac00

a l ' altre. No tinguis por que no

l'acabaràs la feina! l no et pensis que et quedi

!

ssa temps per a veu-

re xavales pels pobles •••
Aouesta dèria que tenen els homes pe!' les dones. Tant li f,a que hi hagi

pau com çue hi

i

gtUnT;~h

temps de

~au

en xofer Pau

me'n pujava

al camió, 1 en temps de guerra, a la que es troben més de tres soldats
dones. Ja ho sé, un c~1ó no l~s pot. dis~tir .

ban d'acab8r pa!'lant
segons quines coses.

n'hi del.2n trobar que no puguin.

p~.asar. sen-

se dones. Ami ja m'hi ha f'est.' jat gent al damunt. l es deien ¡mes coI Com si

l

món f'ora d'ells dos a' a~bé •••

- l ara Que parles da xava18a, com n'està eJ. poble,
ue hi ha., o estan 9spantades. Hi ha passat. mo'-

- Tenen

ans o parents al front i quan ens veuen a nosaltres que

no hi Elnem ens esquiv'en.
- P'P',s t"et l

s veu

rova del suministre?
tres ja l'han feta ••• Quan una noia arriba a casa seVa
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amb un ca:rregament de bacallà

c o 8rc re hi ha escàndols

pares es pensen la cosa pitjor. l
Ib

u.:n

re~-'

ooaallà en

de

com del diable.

re i el resultat é

de pro

qum una noia veu

fas

maJo!~.

tUl

A1g~s

t

Els

soldat

z:1o passen

sum1nf.stre sense coupensacions.

1111

l un quilo de sucre par quatre moxalnes és carlss1m!

questió de faldilles

ser aix1 pen¡uè

n~ hlt ha

aqu~~s dies

a vora meu no

pod1~ ,.L~,I.-O

que de noies i da com

guerra que hi valgui. l devia
GB

parlava de res més

11~ ... uu.n::lCt • • •

.1.1..1.

Hem sort.it depressa. Ens h1'.n aY'!'ibat Cluintos nous.
- "::ncara no 'hem sopat, a.vui!

- Ja sopareu a dalt. No hi ha

tam.ps

•

l si- no sopem?

-

cops!

Hem sortit a pla dia. Hi ha pressa a portsr gent al davan:t. AQ':J8st
vegada 86c el número u

la colla. Tinc els responsable a la cabina.

Aquaats solen dir coses p

,....,.,,~

,

sap aui

ftls que els e scolt€I'. ea pensin que qui

n.

ofensiva ens hi va tot. Per
gove

j a ha convidat a gen t d

S

s hi tellen poca gent i no s'hi
ln

por

tantes

nou

quell
mun~~Y~8.

l

A<nb tenta neu
guin tot

r~d9n

fel' gaire :forts.
eu pesat.

encar

a, si ena hem

semb~a

1tgern n

,

~ilar

..

que les,

ls l1en901

. sten

~llurltanyeS

i havia Vist

Tant com anem da-

i baixar

~stic

t:r:lph1tac1'

Ei

hem de ser a TercI. El

dê fo!"a a venir' a Terol per Nadal.

nevg1esf Ja t

unt carni pla, bé.

per a mi com ner

OUIl

N~dal

t1n~. po~

tant

,ur que relliscarem•

hagi.rj fet bugada i que tJ.n-

• To

d' tm blanc que ena-

mora. Tenim dos camins desdibuixats al òav6nt.
- Cap a

cop, se

dreta. - diu el reapcns?ble.
nten lmas ca."1onadee. Són la

tan a la vora. Els noies de les 11

9

t

rime!'e8 qua he sentit de

'aó d' .gspa:atat'-se. tha
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canonada és ma

a cose., i més mala cosa són sis o set. c.at':l0nades-'

i que els qlB .1es tiren ho facin .a~b la. ~tenció de to1!~~os ja 9ue'
les grans bales que tiren els canons esclaten amb gran soro;tl al y~:t
tant nostre embrutant. t.ota la bugada que lea mtmtanyes t.enien estesa.
- A terral - diu el responsable.
A t/:)rr;a hi va anar tothan llevat· del xofer nou que a cada canona~~ que

sentia s'esverava més, i 'segurament pensant-se que si baixés algtma .
canonada el 1:.<?cm-ia, carrega t.ot el pes del seu peu dret al

pe~a1'

del

gas i es llen,a com si coopet!s en tma cursa de fòrmula u pel csm!
de l'esquerra.
- On va aquell?1

sable.

Tireu-1il - foren les darreres

Però els que per mig la pineda

bU8cav~n

p~aules

del respon-

refugi contra;1Bs pri-

meres canonades que havien sentit no els escolt.aren per res els mots
del responsable.

El xofer nou fou dels qUé tamppc en feu cas de

l~s

.frases conminatò-·

ries del responsable, i segui esquivant-se cada \9gada ms

~el vi~rany

de l'esquerra que era e], que no devia haver seguit. Jo em' guardaré
pla

~

de donar consells als homes. Jo sé que sense un xofer no em

puc moUre d'aturat en

lm

e ami q pla, pe rò em veia venir que aquella

cursa esbojarrada acabaria malament. l no fallà. Em :feren pres<?!!er.•
A mi i al xofer nou el qual, com es veurà, Va posar la por al cò.s .dels

nostres agafadors. Que potser va ser la seVa pròpia por que 11
dir coses

que un p:resom r tiH no ha de d1r? No ho sé, però

f~!1

pots~r

sense saber-ho, ni saber-ho molta gent, va intervenir a la seva manera a que per Nadal el ministre <1e la Guerra de RepúbJjc a fos a Terol dient

a~

món que vingults a veure de qui era la ciutat dels dos

amants quin amor ha passat a la

h18tòri~

i que t'eu parlar de Terol.

molt. abans que el meu xofer ajudés a fer-la republicana per unes hores.
- Alto I - se li diu.
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Però ell fugía empès per la por i pensava, segur, que f)lIgint a cavall
no l'atrapar1a ningú.

Em

sento bale s a la _~~1x~ i altre s . passen _~ u-

lant prop de la cabina però el xofer nou

sp.g'~eix

donant. gas a :fons i

ara ja ho fa t.ancat d' tals fins q U8 l'atura un munt. de ne u. Ens vol. ta
gent desconeg tñ a aptmtant amb llurs pistoles al xofer del.s ulls tane
,.". ..

\r

cats que segueix donant gas. Fins que jo, per a evitar-li potser un
disgust gros, em calo.
No s'entenen, es veu, el meu xo:fer i aquells xicots que li apunten
armes.
- No us entenc. No sé què em dieu ••• !
No parlen com eJs que :fins llavors jo havis sentit parlar, però
sembla que ens diuen que ens han fet p1"89Cmers. lli dels E¡:>unt.aaors
va a cercsr algú. Ve acompanyat d' ml senyor que diu coses al xofer
i aquest arron98 les espatlles. A mi em sembla que el nou

v~~:t.

ha

dit que el xofer tampoc enten el t'rancès. No ho puc pas assegurar.
seria demanar molt qt8 un camió :fos fort en idiomes estrangers. V
tUl

alt.re element.. Aq:J8st j a parla com nosaltres, és a dir, com el

xofer al Qui el front li :reia por•.
Ets pre soner !

M'entens, a mi.?

- Què vols dir, presoner?
-

QUI:l

tu que fins ara feies de xofer amb els ro,igs 1 ara nosaltres t'hem

agafat. Nosaltres som els que tu :fins ara anaves en contra.
L'element s'acosta més a la cabina.
- Vas annat?
- NoI Jo només feia de xo:f'er
., i bo feia molt malament. Aquesta és la
segona vegada que portava un camió •••
El que feia d'intèrpret s'acosta més i obra la po.rta de la cab:f:na.
- De xofer no en pots saber gaire, però mireu Quin ocelll - diu

seus companys convidant-los a contempl.ar l'interior de la cabina.
Ja sit d8 què val Era l'eJq)osició de noies en samarreta que el xofer
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Pau hi havia empaperat l'interior de la cabina!
- Ep, a:fxò ja 11 h~ trobat!

l de. ~a manera oue van podeu veure qu

6n d'abans de la guerra. Ara no portarin tanta roba •••
- Baixa, baixa .•• Has de contestar a unes preguntes.
Veig que baixa tan espantat com quan

Va

sentir les primeres canona-

des.

-

H~.s

portat mol ta gent?

- Ui!

- Què vol dir, ui!
Que n'he portada molta. Jo 1 els altres xofers. Ha estat

tUl

dona-

me'n dóna-me'n portar gent aci dalt.
- l quina gent era? Voluntaris, estrangers, gent de lleves?
- De tot 1 for9s ••• Es veu que s'ha d'anar a Terol a aixafar-ho tot.
- A Terol?

- si,

a Terol. A Te:N)l diu que ells, que deveu

flacs de gent i que ara

'8

sIP

vosaltres, van

hora d' agafar-lo 1 que una vegada agafat

vosaltres, ells, a'espant.aran molt 1

deman~an

de parlar-ne.

- A més d'homes s'hi ha portat material de guerra?
- Ens en sobra. Pels camins no es not transitar de ple de material
de guerra que són. Apuntant a Terol hi ha canons, avions, carrabiners.
Vols dir que no t'ho fas tu tot això?
Llegeix els diaris. Diuen que Terol serà nostre per N'adal.
- Què vols dir "nostre"? Ja ho saps oue ara ets amb nosaltms'¡
- Doncs serà d'ells.
Tan segurs n'estan?

..

- Terol é s pe ix al cove.
- l la moral de la gent dels pobles••• ?
ira, ("uan marxaren els primera

voluntar'~8

la. gent picava de mans.

No sé si perquè es feien volmtaris o perquè marxaven del poble.
- Hi havia molts russos on tu eres?

89

- No n'he vist pas mai cep. Jo em pensava 91:1e n'eren aquests pril.lB rs

de vosalt.res que han
Un

ving~t"que

deJ.s aue estava present.

declaracions,

8

em deien coses i no els entenia.

e~, J.' interrogatori

s'emporta al pque prenia

l'aJ.tre costat de cabina.

ue Dols dir que els cal98 t.ots aquest? Jo no en t'ari·a cap cas.
No ho sé ••• Si amb ells hi lm gent de :for a, le s cose s s' h an de penS8r dos cope. Ves a saber si aquest personatge el fa el bo:ig i

~'bSl.

-

fet venir parlant de l'assaJ.t a Terol perquè ens pensem que es. vol t'er
en aJgtm altre lloc ••• Per Què

'lm

xof'er ha de saber coses d'Estat

jor? Que les saben els nostres, da xofers?
les dels

- Tu

Ma-

Això poden ser martinga-

rl,1S80S •••

~'en9à

que ets amb el comandant que t'bas tornat com ell: veieu

russos a pertot •••

se gueix

~, int.el'rogatori.

- A veure ••• Tu t'has passat, has vingut per les bones o no hi comptaves que et podiem :Cer presoner?

- De tot té la culpa el camió. Es el cBIli6 que s'ha passat •••

.. No en traurem rea d'aquests. O és un

baliga-~lega

o el fa ••• Perds

el temps, cretrme!

- t'Jspéra't ••• Tu què feies abans de venir a la guerra?
- Jo? Agafava gossos.
-Fins els gossos agafàveu els ro;igs1 Devien ser

goSSOS

de casa bona.·

- No ho sé. Jo anava a tant per gos. Era lm agafador municipal. Al co-

men9ar la bulla. l'agafdor antic, que no cobrava del mWlicipi i devi
quartos a molta gent,

6S

vai'er voluntari. l ningú volia la pla~a.• _ '

Jo feia dies que em mirava unes sabates, però no me les podia compraF
perquè llavors feia d'abocador de cafè i donava poc. ! vaig sentir la
crida. dient a 1.1e hi havia una '01898 de llacer per a cobrir. Em vaig . ,\
presentar pensant amb les sabates 1 vaig dir:

It

Si em pagueu per enda-

van1i, m'apunto". "Fet! fi em van dir. l quan feia poc que havia estre-

nat les sabates van demanar
l com és que

et

~aa

meva

l~eva.

t'er xofer?

... Junt amb els 11890S hi anava un vehicle que es movia amb piles eJ.èc-

triq18s i amb aquell estri vaig fer l'aprenentatge. N'o era fàcil 1
ve~~c.le,

vaig eliminar més gossos aixafan't-los sense volguer

.amb el

que snb els lla90s ••• Jo tant. com la g\J9rra era llmy

d~ia ~ue

via de queda'!' oap de vosaltres •.•• però quan

no n'ha-

em van demanar la llev

cada nit somniava Que t.ma bala era perseguia tot al dia

pertot arreu

que no la podia daixar per m's eafor90s aue fes •••
- Aquest és tururut, j a t'ho he dit!
- Espéra't ••• això potser 6s tècnica russa••• l què més

Doncs aue em va ent.rar una por de les bales que no em deixava ni a
sol ni a sombra, i quan em van t'er presentar com que sembla que t'alta-

ven xot'ers em vaig presentar i vaig pensar que encara que ho t'es malament potser em treuria aquella bala del cap i evitaria que me n'hi toqués una de deM. Jo no em pensaVa que els xofers anéssin tal endavant,

ls vetritet.
- Ara tot això

que has dit ho hauràs de repetir al comandant, sents?·

Ja li pets aVBn9ar que a Terol no us n'hi deixaran cap de viu,
i no hi

~

que

té gaire gent, la cosa més assenyada que pot fer és treuN-la

er a no perdre-la, i que no n'hi porti més. Tots els que hi anirm h

petaran•••
L':fnterrogador és una camisa de dubtes ••• Diu al seu company, mentre fa

custodiar al meu darrer aprenent d-e xo:tlt r:
-

La

veritat no sé per quin cantó. agaf'ar-m'ho tot això. l s:1 :fes

nost~

.'~:gú

que ens vingt8 s a avisar que portéssin més garlt. a Te1'01 i aUl

Its veritat que ells per Nadal hi volen ser••• ?
-

AlgÚ

nostre? Aquest és

tal

llampat, hane!

Sl, algú nostre que potssr amb nosaltres dos no s'ha volgut desco-

brir.
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- Per a mi d'en,à que t'han posat a Informació que en tot. veus coses

més senzilles_ L'altre dia mat.eix

enigmàtiques i f'as probleme s de

quell bum-bum de l'enverinament de la tropa i tot pJ.sgat
altra cosa que a n'el cuine r li va caure a la caldera

lm

~o

va ser·

pot de pag-

glisno.
- N'o és tan fàcil 1a

COS8.

Què hi havia de fer a 18 cuina aquell pot

o?
-

t,a,A

~rassos,

cuiners

era d'us part:! cular

corn el nostre, se solen erapat?tsr.El
m~s

1 cuiner. A

ell

Va

P,ag;ti_an~

menjar el ml!:t8ix

r~xo

que tots i en va sofrir les mateixes cCI1sequències•• _Un cuiner no
,etzin

er gust.•••

- Quan un fa un disbarat gros, devegades per por de ser descobert. _•
- Ja t'ho dic, cerques masses combinaeios en coses tan de bon 8tmlar
com dos i dos ••• l no et vull pas' contradir en tot. Ves a dir o a fer
dir totes les cosas que aquest b

it ha dit de Terol i el- Comandant
estarà dubtant si aconsella treure-hi gent o posar-n'hi, un mes se,

guit ••• Jo no en faria cap ca s ••• Es més 6s

tul

home que ha anat a la

guerra esoantat ••• Tinc nova visita.
-

A

t.erial gasten aquesta gentussa- _.Ah, no és pas un

veure, quin

camió rus•••
-Potser ho diuen que els n'hi envien.
- No, no jo n'he vistos_ Fn diuen Kat.iuskes, però no són réS de l'al-

.6n. Són uns camions durs', seriosos. -. Comparats at"'tb els nostre

emblen camions en cos de mànegues, mal veet.i:ts,_pe:r

anar-:-b~

amb caJ.at

de vellut. _però tiren, són com els cavslls :fran oesos,mal-carats,pel'òb.l

feiners ••• DC?ncs no l i trobe

re~. ~

.nc sé què hi va anar a fer

que el

portava contra aque et mm t de neu!
,h bon joc de

us em treu amablement d'aquell intent f'rustrat de

foradar mtmtanyes

nev~c,.
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ixarero ací.

1ra,de moment. el
,

SUPOSO

que, s. un camió,

rpre

erarem ordres.

ner que sigui no se li fa res. De tota mane

car~

s ordres no triguen a venir. Ve una colla de soldats 1 em

gue'l'l un canó. A mi no em fa gens de gxeàc1a aquesta càrrega. No n'he

cap de canó, 1 tinc por que es dispari sol. Segurament per-

portat

què no ho :faci hi puja gent v1gilan1r.1o. Ara a
ca

Jo 1

a m_

les tinc de sa

~a

oabina so

u

s, pe'" 1a gent que porto

la que discuteix a la vora. Es veu que amb la informació

•
~

per

e don'

l

~os •••

xofer agafat s'armà un bat-:1.-bull.
Ui el ccmardant com estavaI

Terol. fos d'

Si, semblava q
~ol, q~

m familiar seu.

ja ho deia q

m'agafaran Terol!

aran

ue

TM-

s'hi havia de port

t •••

- En Ramirez m'ha dit que el comandant s'havia cregut a un presor,e r

que havia dit que el govern d'ell,

~el

présoner,

ha~ia.

passat invita-

cions a fora convidant gent a passar el Nadal a Te:::-ol.".
s veu qllit d9 fa un temps a Informació s'ho creuen tot. En Ramirez
diu aue hi va veure

lm

llibre alemany que hi deia: "Espies i Quinta-

columnistes_ Com s'ha d'interrogar per a saber la veritat" i que tots
els de Informaci6 n'h

de

l1e~1r

planes c

di~•••

- Ve, va, deixaell-voed'espies, era••• Tenis, treu l'arni>nica i eng...-

guen mal
L'anomenat Tenis creu 1 durant \ma bona e sten

viatf2:e-concert.

- T'hi guanyaves la vida tu, tocant, abSls de la guerra?

- Si, me n" anava sortint.

.,

s ficar a cap banda, a la guerra?

- l per ouè no et.

ira, la única Pla9a que hi havia era de tocador de trompa," Vaig
dona~

c~mpte

que port.e.r aquell estri a coll m' atropell~ia 1009 que

fer la. guerra 6mb
-

J.J,.

lm

fusell a l'esquena.

mi ja m'agrada la mÍ1sica, perè no pas tota.
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música és com tot. Es tracta de combinar bé set notes. Els qt8
les combinen malement originen tapades
,d'orelles
col.lectives. ¡;;J.s
.
.
- -que les combinen bé a.caben 'tinguant monmeuts arreu. Es movent bé
les set notes que han sorti"t las grans

C&tl90l8 ,

les grans òperes, els

grans concerts, els grans balls•••

, veus, a mi les can90ns, els concerts, els

be~ls

ja m'agrac1Em.

Ara, les òperes•••
¿ Carai, les òperes! No diguis dlabarat.s, ffont. Hi ha ~pere.s que es

cantaran sempre, que són iumo:rtals. lli quadre del millor pintar, amb
el temps es pot de seolorir , i per bé

,

ho :racin els restaurado

poden desvirtuar la pinzellada genial •••

música d'una bona' òpera
,
es pot. tocar sempre, tota la vida. Les no'tes no
pasaen, so

pre la s mateixGs•••

- Parlem-ne. Jo crec

am

la can9Ó popular, i l'admiro.

:n

home quan

f!tstà content, canta, es canta quan es treballa a gust.' una mare canta
per a :rel' agafar el son a un fill -d'aet ens deu haver vingut l'afec-

ció a la música- ••• M'està bé qlB cantin els cors. La gent ja ho Irei
segles enllà i sense direetorasi hi havia he.gut bona collita

via casat bit les :rUles. Ara. per a mi, que la gent

68

Q

ha-

digui coee

cantant fls de tocats del bolet. No s'hi enr'eona a c~ts. Apu:rant-ho
molt, a crits, però jo no he sentit mai cap matrimoni que s'esbardu:fi cantant, ni cap pBre que desereti un :Cill cantant. Que ~ap~~la

posi els ulls 8n blanc sentint un solo de Violi ho t.robo excel.le.n:t.,·
:9

le s orquest.res repdrodue1xin anb notes ~ s alt

..

d,I a~., ~l

rondi-

nar d'tm borinot, el riure d'una no.1a o una revolcuió popular, ho trobo bé, però a veure ,si cep de vosaltres ni. ningú de la Inf~rmació qu
,

en Ramire-z heu sentit mai, fora de les Òpe!"88 i de les pel.l~~ule

que dos enamorats e.s diguin bona nit amb semif'uses, que una .senyora
ocasioni mal viure al ne rit cantant La Tosca, que uns minis"tres discuteixin ar:Jb solf'a els pressupostos de l'Estat, que un home escanpi pel
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. poble a base de calderons qt.e ha fet molts diners a ;Les Amèriqllt 8, o

.... ;.,l ....)

....: : • ;"1\

-"""I

.I,......

que dos ciutadans lluitin a cops
trades que els hi dóna

d'esp~a

SénS8 perdre cap de l.es en-

director d'orquestra, . i qt8 la dona. . en 11_.
ti,;r.i s'ho miri d'una finestra :rent inacabables refilets de 00-011-801-

(10 ••• • Es

lm

"

artificial tot aücò ••• !

- N'hi ha tantes de coses artificials sense la bona música de les òP'r
- Alto••..Ta hem

arribat.

deixat dalt d'

cota plana da neu, i m'han dalscGl.rregat el canó

ense novetat..
- Cap on s' ha d' ap \n'l'tar? - demana algú.

- A n'aquell cani dels arb'es, d'aquella muntanya, del fons. Us posaran
telèfon i se us donaran dades concretes. Cohriu bé el canó amb bran-

ques de pi. Si en tinguéssim més els deixaríem al,

des~obert

veiéss:tn Que en tenim m.o:\,ts. Ara hem d'a passar amb aquest.
no s'hi conmtava que ells
d

h~guéssin

perquè

E~

veu que

C\',mvidat forasters a Terol pr .Na-

#-

- l a cada costat ara no es
a l.a guerra. Ja res del au
balls,

ca.~s

de nit .•• en t<:>,

l'eR tl1ès que mirar de guanyar

abans tenia importància: cine'
ra. la g·terra és pertot erre

•• 40t

pa!'

, futbol,

tant ac!,

5
~

-,

als f!'onts, com a la reraguarda.
- Si dura massa tot això no sabrem ni ballar ni dir coses a les noies••.

Jo 'M'havia arribat a pensar que ells, ells vull dir els altres Que
en deia el xofer abans de fer-lo presona r i haver

escampat la noVa

de l'anada a Terol, no s'hi :ficaven amb dones. Em pensava Que n'anaVen grassos -què en sap un camió d'aquestes coses- i qtE no en paI'laven, al revés dels que :fa poc eren els altres per a ells i els meus
per a mi que en devien parlar tant degut a que n'anaven prims.

sl,

si. •••

- Mira aquest quin floret en tenta al camdó ••• !
- Vols dir que són roges també, elles?
i ho són no em farla pas res de fer-hi cap-girells. Molt serla q18

deixessin •••
- Que vols dir que ho és tothom roig, a l'altre costat?
- Of'icia1ment tot el que no ho és s'hauria d'haver passat.
Oh, oficialment es moren de gana, la gent els hi deserta dels fronts,

no troben ministres, la xusma empaita les dones pels carrers, han tret.
els capellans de la circulació, no es pot passar de russos, els catalans s'han declarat independents .... jo què sé. Si tot fos veritat ja :faria mesos que no se'n sentiria a. parlar dels rojos.
- l ara no sols se'n sent a parlar sinó que ens esguerrarm el Nadal.

En lloc de passar-lo de bracet amb una bona xavala, segur Que l'haurem
de passar fent guàrdies nocturnes per aquestes mtmtanyes •••Mira, val
més no pensar-hi!
C)om al lloc de sortida.
Les declaracions d'aquell xofer 'presoner ho han esvalotat tot. Tothom·
que passa prop meu parla de Terol. l la majoria es queixen. Sento a dir
que per Nadal s 'hauria de :fer festa, però com qte els naos

han tancat

les esgl'sies, preci981ll9nt per Nadal tenen convidats a Terol. Neva.
- Només faltava que nevés, araI
- Quin Nadal ens espera, amic••• Altres anys a casa hi arem tots

per
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e~s

NadaJ.. Jo encara hi he conegut

avis a latau1a ,de,

N~dal.

qual senpre, hive:rn i estiu l'havia vist en còs de mànegues

L~ ~vi,

. al

~ a~~.~a,

per Nadal es pos ava americana. Aquells dies a casa hi venie una dona a
cuinar. Les dones no volien fer res, ni rentar els plats. Deien

g~8

ja havien treballat tot l'any cuinant, escombrant i rentant els

c~1.90

tets de set homes. Tothom feia cara alegra aquells dies, vells, joves
i ciratures. La mare havia cantat pels poblets amb "cantaors" d'anomenada. L'avi havia comen98:t dient, m'han explicat, qua $i aquella dona
entrava a casa ell en

sortiI"l~A

Però el pare

n'e~tava t-an

se8Ur de la

dona que hav1a de portar a casa, que acceptà el repte de l'avi i la hi
port.à. l era precisament un dia de Nadal que la portà a casa, un dels
die s que l'avi es j urav a de no enqu1mer8l'-S8. L'avi de moment anav a a
explot8r,però al miral'-se per a

~er-ho

a la que havia de convertir-se
co~f~ssar

amb la meva mare, no gosà. Tenia al seu davant, segons Va

despr6s, a la dona més hennosa que mai hagués vist.. "De triar-te-la bé
ja n'has sabut••• l" va dir al meu pare. I es feu el dinar de Nadal com
s'havia fet sempre a casa, tothom amb cara alegra. I quan vmgu6 l
destapada de la primera polsosa que la feia sempre l'avi, i de la segona i de les que vinguéren, aquella dona que segon s l" avi l'havia de :fer
sortir de casa, es posà a cantar' cançons de Hadal i molts ul+s espurnejaren i mo1ts mans aplaudiren. I diu que 1'lavors l'avi veien,t,..se
part.ida perduda, va dir:

11

j~

la-

~

Noia, i si ara en cantéssis alguna d' aq~lles

que cantaves anant pe1 món?" l e11a va cantar i fou llavors que l'avi·
pe:rq'lè no se 1i veiéssin els ulls, di u qte va passar un

..

sorollosament amb el mocador de les
a casa hi faltarà gent.

~in~t

~este8••• 1 aques~ ~y

sonant-se

per Nadal

Jo tinc dos g9:rmms a l'altre costat. La cosa·'

els va trobar a Barcelona••• I la gran por que tinc és o que. ~o h,asi d'anar a fel"-hi front o que ells potser ja siguin per aquests
- Coses de la gterrs.••• Jo abans de veni r acl, al

~ront de

vaig veure a una tr'inxera enemiga a tm del meu pobJe •

-No?l

vo~t.ants.

Llevant en
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1 com ho sents.
,

"

r què vas fer?
- Quan hi havia calma, d'tUla trinxera a l'altra de tant en tant ens
insultàvem i això, naturalnsnt, no feia massa mal ni als

\mS

ni als

altres. l un dia el tinent em va dir: u No deies que no els havies Vist
mai als

~lt:fles1

el vaig veure.

Té, mira'ls amb aquest apar-el1 ••• fI. Fou llavors que

~ra

ell clavat. Portava el mateix bigoti que ensenyava

pel poble, i portava el barret de crabc. Al poble hi duia la, gorra.
moment no vaig saber si

a1egrar-me'~ ~ .

veure' l o d'entristir-me'n.

Al pensar que ens podiem tirotéj al' mutuament em :reu trobar malamert. •
U1es estones abans, al davant

~i

que entre els enemics hi figurava

tenia ma trinxera enemiga. Ara sabia'
tm

xicot, un amic, del poble. Ell po-

dia seguir tirant, a l'hoTa de tirar, pensant que tirava contra l'ene-,
mie, amb la consciència tranquil.la.. Jo, no. Al poble, viviem al mateix
carrer, anàrem a estudi jtmts. Els pares d'ambdós eren tms grans devots
de la cacera i nosaltres a cap edat manejavem
les escopetes com els
.
~.

~

bons. Ens desafiàvem 90vint~ 1 tots dos on posàvem l'ull posàvem el
perdigons. Quan al poble venien parades de tir al blanc les arruinàv'O'W.
Ul propietari d'aquestes parades s'agafà les coses bé i ens posà un
medalla a tots dos •• Ell 'tenia parents a Reus i de tant en tant hi passa'
va uns dies. Hi anà un any abans de marxar al servei i j a no tornà
poble ••• A casa colliem vI, i a casa d'ell teni.en la millor tenda de
cuirs de la provincia. De menuts
ens posàrem noms de batalla que en
.
.

dèiem, eren noms que deien a pos familiars dels seus parents de Cata1tmya••• Jo el"} diria Canalet i ell Par-dal•. I sempre més ens cridàrem
amb aouests dos noms ••• Aprofitant tm dia que funcionaven els alt&-veus
vaig dir al tinent

que em deixés enviar-lis

tm

parell' de mots grui-

xuts -jo era tirador de primera i, com a tal, ben cons1deret- ••• UAtenció! Atenci6! Pardal, de part de Cana1etl". "Què vol dir això?", ve
pregtmtar el tinent. "Ui, ja els sentireu!".Amb un mocador blanc vaig
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iniciar tma sèrie de senyals a l'a19sda
.

d'on havia vist l'amic.
Em ..
.

va tornar la saludada... Quan atTibava l'hora de tirar ambdós :tèiem alt ,
cada vegada a l' acabar-se la t'eina ens saludàvem de trinxera a trinxera. un dia -ell tamb6 devia ser tl!'ador de prlmera- degué tenir ac-cés a l'alta-veu, vaig poder sentir el seu acus de rebut. al meu primer
missatge. PrimeT' actuà algú Que ens remullà la familia ben remlÜlada,
l'dut. i q

passant a dir-nos que ho teniem tot

si teniem senys en

passar1em aquell dia mateix ••• Al final: "Atenciól Atenció: Canalet,
jo sempre :t'aré alt I " ••• DegOO endlv:i.nar la nit que ens van rellevar

peruaè sense alta-veu ni res

va. sentir: Il Canalet, si no veig s&-

nya1 tornaré a guanyar medallesl lf
-

(~ui

é" que parla d.e medalles?

- Re s ••parlàvem de q usn al1àvem
, no us quedeu acl, era.

El

estudi.
!'eY'8

aquella psridera s'hi ha fet :foc.

Aprofite u-l0 •••
agr~at

U'era simpàtic el CO!l..egut per Canaleta M'hagués
dir més coses.

, un carni'o.trapasser••• Que
.. voldran
oc

,

t.l

sentir-li
uests?!

s6n el xofer Que em deslliurà de l'onvestiàa a la IDUIlta'lya de neu i
'Im

company que exten

uns plànols damunt la tapa del motor, i es mira

al xofer el qual enguantat, pica de mans.
- No és aue l'aplaudeixi, t.ineent. Es que tinc fred •••

- Cap por, sents? Tu t'enfiles, tu i camió, a mitjant d'aquella cota,'

veus"( la aue est9 acl marcada amb una creu. Hi ha
però

lm

lm

esmi,

lm

mal ca.m1

bon xofer J.'ha de poder
.. passar. Volta la cota amb els lluns ap

gats. A la primera corba

~nc9ndràs

91.s llums 1 faràs tota

la tombada·

amb els llums encesos. Apagaràs "ls llums i ·t.ornaràs al comen9ament del'

revolt. Els tornaràs a encendre i faràs la mateixa
operac16 tota la ni t.
~

La cosa consisteix en què ells es pensin que han passat tres-cents camions.

t.esos?

No hi ha cap perill pl1rquè tu no has de passar d'

questa corba, veus, que 6s lltmy d'on són ells. A 1M

lla segur qu
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de nits no es motran. Potser hi entrin a Terol, però si anit veuen
passar tres-cents camions hi entraran espantat.s. Quan :fosquegi prep

ra't, i

q~ t~ompany1

el necànio, com es èliu?.-. • ah, sl, Creus. H'has

entès bé, Orf'ila el què vull?

-

~1,

-

l

Fer passar tres-cents camions sense fer-ne passa!' més que tm •••

sobretot. que en Creus reVisi bé 1e,a llums!

Jo no sé els altre s, els o ue abans e'ren els

us, què 9n van pensar

opa ració nocturna. tha cosa sl que la puc dir, qua el mecà-

d'aauel

nic Creus va dir ment.re anàvem a la cota en la qual s'hi luivia d'encendre i apagar la llum tres-centes

va~adas:

si ells dormen o no bo veuen?

T

- No saltre s haurem complert.

Jo, per oamió que sigui, les baixes te

l'atures m'afecten. Ademés, no

m'ha agradat mai enredar a la gent, i menys espant.ar-la. Jo ja ho sa-

bia q

seria jo sol que passariA i repassaria lli corba. d'aQuella co-

ta, i que els meus d'abEllS podien estar tranquils, però ell no no ho
sabien. Em vaig resistir tant. com vaig poder a deixar-

però

el xofer que ara tenia en sabia un n:f.u d'aquestes co ses.

'n marxa com si fos un avió 1 em posés els mot.ors a ptmt. pe

va posar
sort.ir·

volant cel ammt. Durant les festes lluminotèc:niques vaig iJ.1tentar calar-lD9 mf!s d'tma
m'tenci

ve~ada,

però el xofer que em duia o

o en sabia molt. i les calades no es produiran. Jo no volia

contribuir a espantar la

t

volia espantar el tinent, ja que

po'~

ser ent.ee els que s'havien6'espantar hi tenia eon-eguts, i no m'acabava
de donar. Hi havia neu al cam1 i a còpia de passar sempre pel mateix
lloe

9S

tornaria dura i podria relliscar••• No ho faria totsegui t. Es-.

pararia q'12 el xofer de t.ant fer la mateixa maniobra
dormi" •••

en tenia de son aquell noi, però

- A quantes som, Creus?
-

A

dues-eantes cinquanta •••

I

'n cansés i s';;>-

uantava com un t'aauir.
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hem d'espantar cinquanta

Ve~ades

encara. l jo m'adormo ••• Canta,

Creus••• Explica'm contes verds ••• obra una mica .la finestra ••• Aquest
camió no sé

ql.l3 ~:i

p.'3Ssa ara 1 Deu tenir fred com nosaltres••• Tinc de

portar 18 motor aeaelerat sempre o

cc1v)
¡vall•••

l'esquerra•••• Si t.riguem gaire ens fotarà cot

Vi

Fa riure

caJ.a••• r aquest vic i d'apa:r--

mi ••• Cada dos per tres tinc de rectificar la di

tar-se del

e me'n

86' m

treballar

dir el què et d'iré, però aquest camió acoatU!l1at

pels roigs ens fa sabotatge •••. I
- No fotis!

Et penses que

&18

csmions també tenen tendènc..

a •••

_ Aquest, segur. Ten:iències i altres coses. No crec que hi hagi nin-

gú armga't per dins ••• A més a més de les vegades que ha int.entat. ealar-se i de volguer-se &pa'J"tar del carni, quen t'lle dit que obrissi
la finestra no ha estat pas pe l'" la son tmicament.. No sent~es un tuf?

- O:rf'ila, aquesta ere asa 1. apagada de llum t'ha posat nerviós!

- Aquest s'ha rebentat algtm ccnducte per a

of'erg~'11-nos •••

l ho

c~ro-

varem quan arribeTll••• tUra, mira-ho tu mateix, ara••• Veus, si trect
el peu del gas, U, mira els llums com s'esmort.ueixenl r ara, en aauea

tròs pla, té, mira••• les mans t'ora del volant ••• el ,camió hauria d'

R-.

nar de dret, no? Doncs ací. el tensI Mira, mira, cap a l'esquerra 1. en
1 lloc més perillós de la corbs I Si arribant a lloc ho trobo tot ..- •••
:!"'ins arribar a la volta tres-cents fou \ma

ell. Amb

tm

~an

lluita. Va g':18UYar

bon xofer un canió no hi té res a :fer per idees.

que tingui.• Si l'home fa la màquina é.s natural que ¡a
he sentit. a dir que hi 11& :falles
lle~

humanes. O ens han deixat

lm

t8

avan~aae8

domini. Quan

càniquea, no us ho eregueu, són fa-

.caragol fluix o una corretJa mal

tensada•••
Quan arribem a

l~oc

el xot'er dóna el part:

- Tres-cents camions han pSsBat el revolt de la cota 65, tinent.

-

r.~olt

bé, nois. Us mereixeu descans tres dies. Ara matex1 vaig a do-

nar nart del vostre treball a la Divisi6.
- Gràcies, tinent, però jo voldria revisa!' 8Quest camió absns de des-
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cansar.
Fes-ho com vuJRuis. Que no t'ha anat bé?

r.o., pla s'ha t'et., però a cant,ra-cor
,

d~algÚ.

vols dir?

El què sent.
'!'Jo

ho entenc.
si no trobo les :talles que hauria de trobar, hauré de declarar

ua aqlJ8st. can1ó és dels altres.
OrrUa, qU!
-

1~1l:"1

8

t v

t·

treballar de nits ••• !

deixa revisar ara mateix

Jo no crec ·en bruixes, Orfila.... T'ho aviso. l no
J.a ou<

tre les declaracions del xaf'e

h~

voldr'ia çreure

ue e1 portava aquest canió i

que ara resu1 tés un caraió republicà••••
que jo voldria que vcstè hi f os al davant quan el reVisés,. i abans
de fer-ho escolti al

te

cànic ••• Creus, digues al tinent quà hem obser-

vat!

- Si, una tendència del camió

, però

csm1 devi

l'esauerra.

star gebrat., és natural q

1 èamió si por-

tEl une s rodes 1!l()s inf'lades que les al tres •••

- Ara ho comorovarem. l si ho trobem tot b'., com espero, teniu al davant

lm

camió enemic.

- Va, va, revisa! No em :feu ballar més el cap. Jo sóc gallec on hi h ó
gent q

és partidària de fantasmes, bruixes :1 aparicions, i he

1'9-

ny1t amb :fanUiars per a no creure-hi ••• A veure si en lloc de creure
.r

emb tot allò ara haur6 de creure en camions moguts par poders ocults•••
Em revisen.

- La bateria, carregada. Aixó vol dir bona corrent. Això vol dir que

no s'ha de calar.
- Ja tens en compte el t'red oue devia fel"

uan fa estona

QUO

a cota?

el motor marxa no hi ba calades••• ~cl, res ••• .NO

02

•••mês ••• Veu, tinent, cao fu

s veu cap tub trSJCat ••• Creus, dóna

a dins la cabina, .

Ac! ';8 nlacom a la cota. Rodarem

a gaire-

pJ.a.

as

roig, però eaperi' s. Pugem. .

~ins

aJ.là baix davnt aquell pi. Si

b6 est.ic per a dir que aquest camió

1 oamió

hi h<Nia

co

Vo-~t.

no es desvia vol dir que la direcció està bé, vol dir etue

allà dalt ho va :fer expressament d' anar-se'n cap· a l'esquerra!.

pèri's ••• Tingui ••• dret c
petire quan

l ara 11 re-

visi la. dir~ ccló• •• Amb en Creus de te.stlmon1 ara li puc

et camió ha

dir

una i ..• AQue st camió és roia'!

..l:'.;S-

:f~t

tots els possibles per a t'er fracassar la

ma:niobre nrimer, i per a desfer-se de nosa1tr es despré¡:u

- Orfila. jo no puc donar part d' tme

ales intencions d'un vehicle•••

- .vostè donarà el part que VUlgui, psrò si vom donar el verit
haurà de fer constar l'actitud del camió.

- Orfila, jo CTec
la missió ha estat pesada••• Veste'n a dormir,
,
, lm altre di
a ordre! ~orm tranquil i dem'
s
p

ò es Veu que no hi

do

omanat O'!"t'ila, parquè encara

no :feia l"lla hora QU"3 el tienen li havia ordenat que anés a dorm~r., que
9S

va presentar correntB

lloc on segona ell s'havia deoostrat la

culpabilitat meva.
- Què et passa.. CrfiJ.a? I
- ,.·1 camióI El camió, no ha :fugit?l
-

~1

canió?

- No. ja el

Pej'ò •••
ve1~. ~st~VB

ee

q

'hauria

té ral:>. He anat a dormir Jlerv!ós i he tingut

e&pat ••• Pota
lm

l tinent

mal somni•••

va poder descansar gaire aquell di&. el xofer Or:fila. A mitjant "'tard

i ha

nament •

- Va, depressa. l¡o hi ha tampa

carregar-ho tot. Sortim

camió ••• l'altre el deixeu ••• quin agafem?
_.!xeu aquest vermell. Però depressaI

b

\.lD

sol
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- No, aqoo st no!, - diu Orf'ila 8:t'rib

-. Aquest. és el que vol tor-

naT' arD ells, i aqueat, el porto jol

Es veu

hi havia una guerra declarada entre Orf'ila i jo,

ell era declaradament.

lm

~~ny

enemic meu. A mi em cORstava d'engeP.'ar-me

ja que la temperatura era tan ooixa que gairebé no n'hi havia, uer'
,
,
O:rfila no
ia al' ep que:
'n

!"tiràs, malei tI - deia suant. com un conde

- No te'n

t manipulant

contacte i accelerador.

l'alt.re, Or:fila, deixa'l

tar si no es v

ergegar -diu el

tinent.

O, he de ser aquest ••• I no
anyeu :fins a n'a

ment i
.

lla

..

veure, baixeu t.m

'n sortirà ••• I
p~ndent••• 7'has

engegat o no t'has

ngegatI

Eren molts contra jo•••
Cn~ai,

Orf"ila, sues com si fossim a l'estiu••••
.,
un CaM~O :ro
stl
a~

Q

l els cocroanys de viatge s 'ho vrengueran l'fent.
ra'Volts i Més giravolts i ens aturem vora

011

actuaven unes p,e-

es d'artilleria. Amb al soroll que 'tan els canons disparant allà no
'''''',ten
mor d,
- A,

d'allà dalt és d

11 :f

en

grSlS

crits per

ia:

C8..¡'lonades

8

va pesa
- "TO

nimro. S'ha de nar1ar crida't, i quan un a

8.

,ercll

un oficial.
"ll~l sentil~

a parlar mas d

erol!

- Si els canons no haguéssiIl parat no ho hagués pas sentit, capità•••

- "',s igurn, no en wll sent...
hi h&1 convidat

R~nt

parlar

per Nadal

convidada. Parleu de dones

u que nosaltres també n' hi h

si no sa.beu de què parlar!

ls dos xicots que havien iniciat
irada, i q

i

s. l si us han dit que eJ.18

l'oficial s'al1uny

l'lar de TeroJ. es' conau1 ten amb

'lrament

oure

J.B

essa als ar-
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tillers, sento

que

diuen:

- Amb aquestes canonades

no tinc pas gaires ganes d!iJ parlar de done".

De dones se n'ha de parlar ant> veu baixa, i s i potser veient-ne. No
s6n coses

pl:'lJ'"

a parlar-ne a crits.

- l si no parlem a crits no ens entendrem.
- Doncs callem. Que parlin els canonsl
- Carai, q llins t·rase ••• '
-No t'entenc, he qedatsorè1 •••
- Jo tampoc, però si em di us que has quedat sord et diré que jo també 1
Fou una converss espé-cia1. Segui' en parlant un després de l'altre sense :tJentir .,res del qt8 es

dei~.

Però ells seguien parlant.

- Aouesta guerra m'ha migpartit a mi, i si dura encara més. Ja m'havien comenqat a publicar alguna cosa i ara té, guerra.
Algun cop ender "maven el que havien de contestar,

p~cs

per<;¡uè

un ei-

xordament de canonades sentides de prop origina un xiular orelles endins que no deixa sentir altra cosa durant hores, però ells seguien
conVfJrsant.
- El capità és casat?
- l em sap greu perquè no tot eren roigs ells. Tenen savis i gent que
escriu

~ ,1 si

perden es perdrà tota ura generació que feien treure el

barret a molta gent •••
- No et sento, però si parles d'anar a Terol, el e apità ha dit que
no no volia.
- A mi m'agradaven els literats d'ells per a batre-m'hi per. a imitar-

.

lis o per aprendre-hi. l dels nos1r es ben poca ceea

s'hi pot apre-

d~.

- Els oficials casats pen sen

maSS1¡l

temps amb la don s, i al front no-

mes hi hauria d'ha,.r oficials solters.
- l entre noealtres si no canenees t'ent sonets a la festa nacional
no raràs mai res. T'ho dic jo.
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- Jo, potser m'equivoco, pe!'ò crec que el matrimoni t'hauria de lliu-

rar ja d'anar a fer el servei.
~

Se n'ha :t'et un gra massa de la festa nacional. Es clar,

8~' els

fa-

nàtics no els hi toouis ••• Carles "N la va prohibir i s' atrib~1x a
n'aquella decisió reial l'afeote de la reina per Godoy, el resultat
de la batalla de Trafalgar, l'entrada de Napole6 al pais, Fer:éan VIl1t
i les guerres carlistes. Què et sembla?
- Oh, hi ha molts casats que no podran passar el Nadal a casa. Em sent.s?

- No. l tu?
- Tampoc.
f'-

,

~'-

- Jo parlava de la festa nacioncw...
- Pe'"
-

8

mi no n'haurien de deixar 'cap de ce.telàl

deia qte parlava de les curses de braus I

t10

- Si ho' van perdre a canonades ben perdut és. Només t'altaria que ara
els moros vol~u'ssin tornar a Sevilla!
- Em penso oue no ens se~uim!

- Res, qui perd, perd. Que :factn con els valencians, que parlin c',,,,,-

tellà qlE és la llengua nacional.
- La t'esta nacional, deia jo I
De cop algú ve oorrents.

ua par'in els canonsl Que parin els canons I

sembla que en lloc de

fer blancs :fan neg' es ••• Carregueu-ho tot i :feu la volta. El xofer ja

t4 ordres.
- Ja n'acabarem de parl~r de tot això.

- sl,

no et sentia ga.ire bé. l

deve~ad9s,

gens. Els canons hal parat

i encara no estic segur de si et sen'to o no •••
3m

carreguen gent i passem tota la nit en ruta, callmt i amb

els llums apagats pel" mor de que no hi hagin sorpreses. Que jo tenia
ganes d'encendre'ls-hi els llums?

si,

pel"òsón de molt bon apagar •••

sento a dir, quan la tripulació es decideix a enraonar que ar.am cap

lC6

al front de Llevant. Creuen, aquests, quan els hi d1tan que no
no p m-olen ••• Passet1 uns die s de desean s, entre aquests, Nad~l.

parl~,
p~ l

que

he sentit, per Nadal el govern de la República va po rtar conVidat 8
a 'l'eT"Ol.,

pe"'ò als pocs dies els condidats els hi van portar. ~l.-s al-

tres. No sento el xofer que em va tft llar de roig, però es Veu que
ti~

quelcom degué dir a algú perquè, potser són coses qt.8 jo em faig,
la impressió que em vigilen. Fins i tot vaig sentir que tUl deia:
voleu, el fermem?" Jo crec

ho deien

QUO

"s1

mirant-me a mi •••

Hem viatjat de nits i som en tUl replà a mitja muntanya, voltat
d'arbres. Hi ha una pelli ent forta que es va fent més suau muntany.
avall fins a morir en un pla. A, l'alt.l> e costat del pla, lluny, sento
a

di~

que

~i

ha els roigs.

9é uel'" QlÈ m'han deixat tan prop d'a-

questa pendent, i sense cep falca.

S~gur

que em vigilen i em volen

provar•••
- A veure, to

a n'aquest camió. Les portarem

aque.s"t9s màaui

més alDtUlt.
No s'ho t'sn dir d

cops. Cretten y cruen aquests ••• Jo em trobo poc fre-

nat, mUlor dit, mal frenat. l veig veni:r que s 1 em posen pes al damtUlt sense parar-hi esment tindran un disgust•••Ells poden saber moltes coses: dirig:f.r cops de mà, organitzar bombardeigs, fer creu.re els
moros, però de carregar oom1ona desfrenats••• Al re1:r e la darrera càrrega, just quan algú deia:

- Va, el xofer••• On és el xòfer?!
observo que em comen90 a t&oure, suament pritIB r i
prés/

sense aturador des-

: ent.ranra la pemant del replà.

- El camió ••• e1 camió fuig!

- Què hi ha?
- El cami6 roig, que es pa.ssal !
Ja no hi són a temps. Qualsevol d'atura amb lea mans un cam1ó desf.renat. movent-se galta de mtmtan

avall.

si, m'he passat. Potser seré
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el primer camió de la història
de

g~rra,

que

8

'haurà passat, sol, en te

de l'un a l'altre cos-tBt. No sé com s'ho

agafar~

els que

ra tornen a ser els meus, però es deuen temer la cosa pitjor perquè
ro comencen a xiular bales per tots costats. També em tiren

m'han

carre~8t

malament originant

la meVa entrada en c amp

cà. Els d'aquest canp es deuen pensar que sóc un

els que
repu?~-

ió-bomba p~~qtS

veig personal. que surt d'una trinxera 1 se'n va corrents a redò9 d'una
pineda.
/

,

- U1 caniol lli eamio ens atacal - sento a dir

la gent. que fuig.

lli ressalt més :fort que els aLtres em permet donar a la meVa manera

1ma mena de -Déu-vos-g'WU'G al meu pri

exèrcit: la botzina es pos

tocar a tot tocar. Jo n'estic content d'aquella tocada de

botz~.I1.a,

pe-

rò ells, els meus.,qui sap com l'han interpretada pel':luè s'eSVaren
encara rOOs. Els que estan darrera la trmera comencen a :fer servir
s morters. Els de l'altre costat de murltanya. no volen ser menys i
engeguen els llurs. Al cap de poc les dues artilleries semblen boges
disparant. Tothom s'ha posat nerviós i a1lò ja no ho para ningú. A
la poca estona, les aviacions piruetegen per l'aire .•• Res, tma

~

1"1-

tabIe batalla campal i celestial. Jo em BEmto culpable d'haver or-

ganitzat aquell comba.t, però puc jurar que la meva intenció
pass8J"-me, però de

~onna

Va

ser

modests, callada••• El dineral que haurà cc....-

tat aq'L88ta neva passada••• E1 clot de la trinxera m'attn"a definitiva.

m~nt,

amb la botzina tocent escandalosdment..

-Mira, s'ha aturat!

.,

- s1, però encara toca la botzina. Això vol dir que hi ha algú
dint.re.

l si t'os algú nostre, i toqués la botzina perquè el rebéssim bé?
- Vols dir?
1, vosaltres ••• ! qi, s1, vosa1t!"es. Feu callar aquest cami6 J

- Com?
- Això no es pregtnlta a la ~uarr8. Sereu val-ls

fer-la 1 encara no
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Què en voleu fer de les bom~ s de ma?

n sabreu les be caroli

9SqU

lles per s' los vaques?!
els Que havia fet la pregunta posa una bomba al punt i me l' enge-

ga. Totho'

'estira al sòl, esper ant. La bomba cau j uet din s un a _z1 t- '

Z&-zaga de

trinxera, però l'onda expansiva a.ctua damunt el mecanis-

me de la botzina i la fa emmudir.
semblant.

i l'havien feta callar de manera

e m'acosten amb tota nena de precaucions.

- ':'¡o hi ha ningú•••
- No hi ha ningÚ? Que ha vingut sol, aquest camió?

- -ml Ros deia que potser era un camió que s'havia passat•••

erò sol••• ? Això és nou.
-

I::J.

conductor

deu haver tirat en marxa ••• Cerqueu-lo. No deu ser

lltm.y d' aque ats voltants.
- No, jo l'he vist venir de quan ha sortit, i d'aquest canió no ha
baixat niIlgtÍ'. El !UB té ra6, s'ha passat sol.
- ~&,

però jo no puc pas dir

passat de "mutu-propi lt % J

las autoritats que aquest camió a'h

n'h

di

prous de coses rares eu

esta Sl:uerra.
- Oh, mira':!, mirs'l aquest c2.tnió••• No és pas dels que ells tenen.
ira

8.

la cabina quin joc de cui

pensava q

!

ls xofer d'ells

hi portaven al tres cose s a las cl::tbines

- Doncs mira, direm que l'hem rec
-

l mira encara a

- "'otser s1 q

rat amb trn cop de mà.

oaixa ••• Ple de metralladores!

n'haur6 de

ar part' d'aque.sta passada••• !. !\ors, e

què s'ha de fer és treure aa~st camió del damunt de la trinxera. J:!:s-un bon punt de mira per l'aviació ••• I,
fa versos, i li den

sol, ve la val •••

un

i vols, fes venir en Puig, qUi

alla a n'aquest camió que, si s'ha passat
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La gent està nerviosa. Es veu ql.8 després de Terol es

Va

córrer

molt.. Ells en parlen.
- Ja es

Va.

pagar voler tenir convidats a Terol per Nadal.

-

l Terol havia de t'er donar el tomb a la guerra•••

-

:h disgust més a la sume. Ens hi havem d'anar acostumEJl t ••• En Puig

hi era••• Puig!, aquest diu si

''a

s veure els Amants a Terol?

- Val. més que us ho amd'eu
aix!. •••
Ja m'hagués agradat, però tot el
.
'.
~

~

temps ql8 hi vaig' pa~~~ només sentia tNtS. l\Toaé pas d'on venien
ni Qui els tti:ave, però allà on jo era no paraven mai.
- Suposo que ningú s'hi va ficar amb els Amants •••
- Oh, hi havia gent que veia feixistes per tot arreuI
- pobrets, si no es poguéren ni entretani r fent-aemcarentoines. Per
a poder estar jtmts 'haguéren de morir.
- Ara no passen, aauastss coses.
- O en passen més, i com ç ue en passen tmtes no se'n fa cas. L'amor
ha perdut la gran personalitat d'anys endarrera, l'amor i els dran:e s
que originava. Si A!9tieda, Tirao de lTol1tE , Montalban i aquell de
tan mal. dir, Hartzenbusch visquéssin¡ que escenificaren la Vida i mort
dels pobres Ama1ts, no sabrien què fer avui. Bretón en feu \Bla òpera
d'aquell cas, ••• s1, el de la Verbena. El món e~tà més perquè se'n facin Verbenes que pas t'olletona amorosos.
- Quan algú t'a tm disbarat amb l'amor pel mig avui, la gent se 'n riu.

-si, sl, ha perdut adeptes amb el geni d'anys enllà.
mor- amor a la don a, a l a familia, al' ofic i, a

]e

On

és avui l'a- .

s art es , a la gtS l'ra.

- Ja ha sortit la guerra!
- ea,..ai, la t'em I
.. Fem-la, però no en parlem I
- No en parlem, pqrò vau veure els avions, ahir?
- Cada dia se'n veuen méra. Em penso 91» amb a~ò de la retirada d'es"
trangers algú s'hi va guanyar
la vida.
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- Havíem de ser tants a tants.
-S17 Compara els tancs, els canons,

l'aviaci~,

els oficials •••

ampoc podíem esperar que ells per a mantenir un equilibri despatxéssin els oficials, es vergu'ssin l'artilleria, lloguessin els aviom i convetissin els tancs en tractors.
- Re sultat, que la co sa s'allarga •••

Pressento que

parlt~rBP

- Enyores la dona, vaj

- sl,

de dones. Clavat I

80

l'enyoro. Si jo hagués estat viatj ant que passen molt temps fo-

ra de casa, no l'enyoraria tant, però a casa veniem al1Ó que se' n diu
pesca salada i jo no em movia mai de la botiga, llevat dels dilluns
que· era dia de baixar a la platja. l encara molts dilluns hi baixàvem amb la dona.
- Oh, fill, una guerra no es pot pas fer de casa estant I

erò també e s podria fe r mé s curta.
- Ja som a la cosa de cada dia ••• AQuestes
ha

g818S

d'anar a casa! l hi

ma gue:rrs, nois!

1, ma guerra que els comissaris polítics diuen que no es pot perdre, que quantes més coses agafin els altres pitjor per a ells, i que

Russis ha dit que si hO vetan p!rille.r de debó vindran tots.
- Vols dir?
- Si vindran o no Vindran, no ho sé, però els comissaris ho diuen,
/

-

molt lluny Russia.

l'oiS

- sl,

s6n més a la vora Itàlia i Alemanya.
.
-,
/
- S'haurien d'haver fet els pactes sJ. reves. Ells amb Russis 1 nosaltres amb Itàlia i Alemanya •••
- No es pot parlar seriosament amb aquest•••Jo proposo parlar de
dones.
l en parlen.

1

He fe't una llarga campanya pQj ant i baixant mmtanyes com si en lloc
d',~caladors.

de :ronnar part del Cos de Tren en formés d'una societat

He sentit canonades, m'han caigut bombes a J.a ,vora, pero no m'he mo- '
gut mai

del meu C?ostat. Em. convindria ma bona repassada i que em po-

sessin algun

peda~a

la caixa que ja ambla

això perquè he sentit a dir que, ens espera

la d'una carreta. Penso
~a

llarga

e~rreguda

i que

ens hem de trobar al, quilòmetre 34 de la ca,l'retera general. He estat
I

•

• . .

_

el primer d'arribar-hi. Es veu que el xo:! r m'ha volgut provar. Jo
com que no coneC els números, al cap d' tma estona de eórrer j a

pre~

sentiia una passada involuntària. He après a pressentir malament a la
guerra. No, el xofer no s'havia errat. A la .poca estona

arr~ba

xe petit, xato, destartalat i sor<ill.ós precedint els altres
Del cotxe en baixa

lm

':B'l cot-

eatQi~ns.

element amb ma mà a la galta. Es veu que es

coneixien amb el meu xofer, perquè:
- AJ.tra vegada?
- Es el meu mal de guerra., noi. He anat moltes vegades al davant, ha
af'at t.rinxeres'" ,he fet presoners, be gambat com un campió quan han
anat mal dades, però he tingut mal de queUal. Quan em

VEll

fer capità

n'hi havia per estar contant, n01 Denc.s no ho vaig poder estarb pel
mal de queixal. Si fins em va fe!' perdre tma oportunitat amb faldilles. Ja l'aprofitarem tm altre dia, vaig. Ella quedà 't?ta

parad~.

No hi ha hagut temps de cuidar-me d'aquest queixa¡, perè d'ara no
passo i a Valèn cia, encare que tingui de fer tma instància al ministre de la guerra me' 1 faig ,treure•••
Dè

moment sé que

aDoID

a València, 1 s6 una petita

històr~a

méa: que·

un mal de queixal pot. fer &n,ar en orris el millor l'planiUo" que diuen
els xofers.

Han fet reunir els xofers lltmy d'on jo sóc. sé e.sperar.

sé que només que en vinguin dos a la cabina ja comentaran on anem 1

com. S'ha oonfirmat l' anadl;i a València. Marxem ma estona. :Ens fan
senyal d'aturar-nos.
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uè passa, ara 1
- Baixa. Ves-ho a veure •••

o es pot passar. Hi ha una caravana al davnt t no la deixen

s~guir.

Es veu que a n'aquesta carretera l'aviació fatxa.hi té com un abonament..
- Només ens t'alteva això. l:h dia que- ens la podiem pasar bé I
e ,senten motors de cel srrnmt. Ve l 'home del mal de queixal amb
la

,

a

a la boca.

- Baixeu d41 camió i aneu

a mig del camp ••• Solen fer un vol i prou.

Si no veuen llum no hiha por, però baixeu del camió ••••
3m deixen

sol

'8

mig la carretera. T..hs metres al davant hi ha aquell

e'otxa -destartalat que ènS fe is de guia. Amun t, into-cable, se 'sen troncar

lm

avió. Cau quelcom com tma estrella amb cua i de cop resta tot

il.lummat.
- Avui que hi ha caravana, ha. tirat una bengala••• Es 'la pava. Ara ho
anirà a xerrarl
Ve l'home del mal de queixal el qual no

epecta ni els neNts d'aQuell

moment per a dir el seu ''present l'' •
- Treieu aquest camió de mig la carretera i poseu-lo a la pineda de m'a
esquérra ••• Jo va1ga VeUl"e si tinc 'temps d'avisar a tota els de-l da-

vant,J
A mi ja em tenen dessota
més

1mS

pins. Pels sorolls que se senten els de-

camions surten de la carretera ••• Passem unes estones esperart • Es

.

una nit fosca i, una vegada parats els motors de la carretera, quie
.

o

De nou soroll d'aviació. Són m6s d'lm ara. Eà veu que un.ha llen~at

un nou estri lluminós perquè els altres treballin amb llum i a gust.
llAc! els teniu!" deu haver dit el que ha tirat la bengala. La carre~

te""a queda plena de lllml com si s'hi hagués de fer un partit de fut-

bol noctum, i

no

s'hi

V$U

més que

aqu91~

cot.xe destartalat de l'ho'

del mal de queixal. Amb la :reina d'anar a avisar els al1r es, el capità
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del mal qle més diners ha :fet guanyar als dentistes, es descuidà d'
partarelséu. Els avions" segurament pensant que no ho
fan tma nova passada damtmt i avall de la

carre~ra_

9ar un estri lltm1nós- Es veu que no a'ho

sabe~

h~

vist bé"

Es toma a l1en-

acabar que s'hagi ea-

fumat ma caravana entera. No, no, no veuen altra cosa que aquell
p,assat de moda:
va,

lm

eotxe-gu1a~

Male~t seg1.l.~ament

haver gastat gasolina en

cels avions, rabiós, es llen98 a pocs metres del vehicl.e 1 el

converteix en baixa.
Hem salvat la caravana, vesI
- Oh" n'hi havien que roneéjaven per' a sortir. de la

c~rretera.

He tin-

gut de convèncer amb la pistola a la mà••• AHa, quan hi he tomat m'han
aplaudit.
- l el queiXal, què?

Em:fa més mal que mai. Ja t'bo he dit que era un queixal

qu~.no

te-

nia contemPlacions. 3D moments oom els que hem passat, qualsevol queixal para

t.m8

momert s de moJ.estar. Aquest meu; no. Es tul queixal tos-

sut, :fanàtiC, immoral ••• A tu no t'han fet mai mal els queixala?
- No, però en tinc d ' altres de mals. Fa anys qUe' pateiJm mal. de sogra..
Si m'hamtéssis ela cMura et diria que em

va~

:fer voluntari per a te-

nir-la l1utlY. l t.ant de bo aquesta ;guerra durés anys! La dona no gosa
contradir-la pe'nluè és sa mare, i a casa s'ha de menjar el què vol

~.a

sogra que adetÍ1es de sogra és diabèt.ica, i a casa s )ha de menjar sen
sal, i a'ba d'anar al teatre que la sogra vol, i hem de

ten~r

vidats que li plauen, i hem d'anar a dormir s,l'hora qUB ella

.•

i hem

d'es~oJ.tar

elsoon-

~

son,

el progrcana de ràdio que ella escolleix, i .s'ha de

parlar dels temes que la ·sogra dieta •••Jo, quan va venir

~a

guerrcr.,

vaig donar un cop de peu a terra i vaig dir: "Vostè, a favor de qui va?
Col1Bsta· d'ella: El '"u paY'e va F.\f1ar a Cub-a de
només pot. anar bé si. el porten
91a
.

militar8~

Comandant~ i

el país -.

l a n'aquesta casa, d'ar

endavant, el que sigui republicà s'haurà de batre amb mi. l d'ara en- -
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~t.rat

del pare Ves-

tit de Comandant., se'l saludarà militarment, l s1 no es

-r.a ,aixi, el· ,

davant a n'aquesta casa quan es passi davant del

front canen9a

8

a casa des d'aquest moment" •. L' en~mà m' ap~tav'a

se,!'

a la primera oficina de recrutament que troa

va~

•• Jo

~o

la puc perdre

aquesta guerra. Amb l'ajut dels proletaris de tot el món i dels que .
tenen relacions baixes amb la ,sogra que potser són més que els primers,
l'hem de fru8nyar. Del cont~ari, aC$\ooda. aquesta en comEll9aré

tra

El

tma al-

casa de duració indefinida. Tu, el que.ixal te'l pow treure. Jo

no em puc treure la sogra. Va donar permís e. la seva "nena"

<19

casar-

se amb mi amb la condi-ció d'anar a viure a casa d'ella. l és que a més
de ser la mestressà del matrimoni és 1a mestras8&. dels quartos. A mi

em 'té -un sou assignat. El mes qua la nena li diu qU9 l'he -reta enf&dar amb ouelcom, em paga amb descorrpte. Hi ha hagut mesos

ClUB

hi he

tingut d'afegir •••
olot serà que el Font Populm" no ho 81Tegliaixò.
- ,...,1 guat1ygm, me'n refio. l si perdem?

govern j a governa des de València.
- \U/ira hi ha E!overns Que R:ov:ernen tan malaú16nt a València com en altres
110C9'. De totes mmeres l J anar a València 'éu

tUl&

questd.ó de poder. go-

vernar amb calma Sènse aent1rcanonades••• I ara que parlem de govemar
no ho escampia

q~

aci la gent t.otsegllit s'agafa las coses pel cantó

que no s'han d'agafar, ja s'ha parlat de Barcelona. SeJlbla que serà

la nova seu dels ministres.
- Fina del de la Guerra?

~

- No ho sé, pero ser ministre de 1h. Guerra no vol pas dir anar a tirar bombes de mà a p!':Unera linia.

- Potser no, peò aquests dies que es parla tant d'aixecar morals, un
min1Btre aetuant al davant •••
Ena aturem.. La caravana ha seguit per 1ma pist.a. La guer.ra n'h
omplenat el pais

de

pistes'. A nosaltres ens diuen que n'hem d'aga-rar
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una

d' emergènc

•

Això m'escama.
- Jo amb aquest mal. de queixal si no hi puc anar a cavall hi aniré a

peu a VaJ.ència.

ls dos que fins ara han conversat surten del camió. Tornen
d'

t.me.

al

cap

e st.ona •

- Seguiu amunt. Ja trobareu algú que us donarà instruccions. Nosaltres
anem amb la caravana.

.IJNestim la nit sen

massa

eonf'ian,

8

veu.

rdrem, ja ho vauràs!

Avrl. ens

No podem portar llums en casos i "f

l

i portéssim els ulls tapats. Rode

rodem i no trobem ningú. Fins que

cam1

com si :fes.s1m j ocs de méD3

la pista desapareix del tot.
-

l ara què?

Ara, malament r
l Que va dir malament, ho
- ..·&perem un;
bmb

Vp,

endevinar.

stone, a veure si venen els

a1t~

camions que anaven

nosaltres ••

O ens hem perdut nosaltres o s'han perdut els alt-""8S camiora. Es fa
clar i,

le

t, comen98 lm concert de canonades.

Cauen obusos ca-

da vsgada més a la vora nostra.
r no ens tiren a nosaltres, però si ens toquen, no voldria pas
que envilts,sin una medalla
arbr

casa. Deixarem el camió dessot.a aque 11 s

.

•

- l nosaltres?

- Ac!

manen l,

bombes 1 n.o

hi podem tornar••• Anem a peu a veUN

s1 trobem 18 pista que seguiem ahir nit. Si

eDS

veua!} i veuen

~ue

no-'

més som dos molt serà que gastin bales, a menys que ens hi sobrin mol-

tes •••
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s6c el cent.re d' tala operació. Tan aviat em passen pel davant corrint,

una, com reculen i "els se.
no s'entenen

~~

'ixen tma alt.res i vies-versa. Es

on hm de

p~s.sar

v~u

que

i van 1 venen pels meus domini9 •••

- Do qui són aquella que baixen
- Dels aJ.t.res!

Això ho han dit. diverses vegad

ve

tm

lements de cada bàndol. Fins q1.E en

de onda costat. i s' at·uren. al davant

- Tu de quins ets?!

u. Ea miren.

Ja n'estic tip d'anar amunt i avall.

ue no sóc dels teus t

-Jo em pens

l cadasCtm se 'n torna del crostat. Que havia vir,gut., a corrents i S9n
t.ombar al cap edarrera. Sento v,
- Mira,

tUl

d' tUl a eolla.

cami6 roig!

Ses;(ur que ells no en són.
-

Com ho

S8'08

••• 1 Carreguem-hi la màqui.riB. 1 enda-

- Vull dir que hi va pintat,
VaIlt, que

no poden ser gaire lluny!

Jo no puc paa canviar

curs d'una guerra, però tampoc m'agrad

cavall contra una que van a peu.

uns s'aprofitin per anar

única cosa Que ja he fet altres veg

q

f'ai~

: Em calo•• El xicot qu

la

vo

posar en marxa no se'n surt.
- Això que hi ha a dalt és

No sé si e

tr-d

CiO

- A

•

s roigsl

Els que no n'eren creuen

xofer o un dil'8ct.or d'orqu:sstra!

s l'lan estat els meUè tomen per mi o si

que tantes veg,

ho t'an per alguna

- Els roigs!

lm

uen

,.
tm

ua mana diu:

lea posicions, depressa!
No, no es pot anar a València. Es a dir, si s'hi va, diu la gent,

j a no 8' hi t~ob8rà govern.

- Veus? Us queixàveu i ara des de Barcelona governareu tot el pais.
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o feu bronss amb aqtBstes coses ••• El govern governa d'on pot.

1xò no és pas el què es deia al comen9ament.
Aquestes coses se saben com comencen però !lo se sap com acàben.
- Ah, una c.osa
.. -

118

volia dir. AqtB et c8P.11ó pintat qe vermell

8S

;

veu
.

de tot arreu. Portèu-lo al diwòsit 1 que el pintin com els altre ••
Anem carni del dipòsit. El
cam! és llarg
1 de pistes que no m'agra.
. -

den gens. l aquests

~ois

tindran

maldecaps •. Jo

~i_

!?og'1.1&s, per a evi-

tar despeses aniria amb aigua, però sense be~lz1n8 no :corro. ~f'er i
ajudant, engrescats parlant de balls d'envelat -conversa general de

tleTTa-, i de com s 'ha de :fer per a dir
no

-n altra cosa oue les

rodel~'s

eoyslo el perill, q

tona

co~es

al' orella de les noies,

1a pista. l jo fa estona i

fail': l 'tület amb llum vennell~, però

bo i havent-hi canonades, bom'te s i Ran g en 1"

ai q

ns movem, el s'

dos tripulants parlen somrient de balls d'envelat. Es veu

mer

tot
uè

6S-

q~

són pr1-

l t.ra oosa ••• l quedarem asseguts ••• Ja hi hem quedat!

té aquest,

s!"a?

- No ho sé, e'ha para.t. Vol
"ira parlent

t'hi

tJ

ar ql

hem quedat

ns

suc?

doneo ••'.
1 ••• Tot això n'hem ~r-et. Hem .rassat una

- Oh, hi haguéssir.1 qtJ!dat i

estona sense parJ.ar

~

comissaris polítics, de la IIEnca de tabac i

d'on, actuen els anti-aèria••
-- Si ens refiem de que algú ens porti gasolina ac! hi acabarem la

gudrra.
- JUra, allà baix es veu

tm

mgs.. Aprofitarem aQuesta

ndent i ens

hi acostarem tant que podrem. Baixem un mqment .i empen.yem tots dos •••

..

u no et mO~.lis d' acl. Valc

ce'f'car sj ut.

- Quin?

Si hi ha gent. algun animal deuran tenir. Remolcara
l'arnagrem

de ss'

un cobert.. Es

1 eami6 i

n aquest mas •••Ja tomo.

S'acos'ten el xof'er,tm home blF.tnc de cabell i

dlJflS

mules. Mentres
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ea t'a l'oneració de t'er actuar les mules, pu e sentir:
uinss6u?
c("Intesta t el ve11 vol aclarir mals pensem~nts.
veu aue és terra .de ning(¡. De ningú en termes ~l.lics

- l vosaltnt 9,
l a ,.,rp,g1mta no
- Es Que soi -e

~~

perquè la terra fins, ara era meva••• Dies endarrera van venir tros soldat

que no anaven vestits oom vosaltres.

- VAureu, i vos- de auins sóu?
no m'beu ,mirat

- Jo

~, fills

meus? Els

tinc! Si ela qu.ivenen ho :fón amb m8;L
q~f} d~~~n

era

JOV8

h.

e fei" la joventut. Ara.... ar,

d'En_ Prim,

~ui:t.anta qui fa

on els

ra d'e que sóc d'ells. Jo qUal

9ue no

es~vi

, e homa

i qui

ue és el què

balancd i d'esperar qu

diguin: Tonet, t'ha an'~bat l'hora. l m' SoCTadar!a anar-me'n sen

.,

ntir e

hi s'

- Ara

ixò sl.

ol al

?

la dona i jo. l les dues joves. Dels homes fa t.emps que

h..

no en sabsn res.
l de quin cl>s'tat van anar?

.rp. de l:x:ms xiCOt3 i ja us ho puc dir. Un va anar a

Vosalt:ros fel"

¡-J

l'al'tl~

un costat i.
ü~s

a.l'al1r8. Ara la donat

fem la feina del mas

i l'alt.

•

•

jo~

•

les duss·Joves lli

rant que t.ornin ells. fil és el meu fill

u a-endre.

l

l si vos hi haJr.lJéssiu tingut. d'anar, Quin cos'tat bal..1r.ieu escolli t.?

Això \.smoe

van preguntar

hagl-~S

vaill dir

contesta

~'llo

que van venir l'altre dia•. l Jo

s.nat, amb el cost.at que ten1a 'raó. Ea 1& mat.eixa

us faig a vo'salt.ra

CI"

81,S

....

Arribem sl maR remolcats per les mules. Surten a l'era, les dues
jOVêS. Són di~s

p

plen

,.

do:

com lss que agradaven al xofer Pau: sen

edificades ••• El~ solia dir que don

au!

tran-

v» n ser

éloleas e

un l'ot de confitura. La que deu ser la dona de l'home de

les mu.le

a queds a la porta ,del mas, amb una punta de devantal al-

,et.

~If'entren

aJ. paller. Al

S'hi puja i s'hi deu baixar

f~ns

hi ha

lm

terraoostal ple de

p~~Q.

per tala e aoala vertical sense barana.

",9

1'h
•

.l·". ...

r· ..

de

1~

bar. diu,
. " f".

s, Tonet, ha convidat al :xofer i al

oànic a pro--

vi f"et d'eJ.!. Ta."1quen la porta del palJ.er. Algú

•\

a la pal

del terrabastEll. S'ha :fet

remou

nit. Sento que s'obra la oor-

ta del paller i qt8 s'enfilen per ].'esca].a.
Tu?!

- l tu què hi fas acf ••• No eres al front?

- l tu, no hi eres?
de

Peru¡u; us
D'una

'.~al

l'rA el què

és la

•••

dar-~l'a

•

irebé totes i voleu

d' edXÒ ••• i a

la

di

órrer nosaltres l

u perdudes

...T

pos1cion~,

ls. daM.'

?

o gleis la vau. Al mas hi deu haver

t"d'aquest camió.

De qui és?
, i al que perilles ets tu!

- :DeJ.s

qtes perillem tots

~

s.

, què has vïDg'1t a f'er?

Jo seré

prop de

ls al tre'3,. que di

sa he vingut a dir bona nit a la dona.

- l t'ha p
-

T

al"

bo

tu Darò per guerra que hi hagi essent

at pel eap da veni l"-h1 avui!

t.u•••vosa! tres TS ,s6u •.

discipl~late

qus per un

:fen consell de guerra, has desertat per

nosaltres que n

+'

1'-

saludar a ll:l don

Que

mirar massa prim, pe.ro vosaltres!

- Nlruru te n'ha parlf:l.t de deseY'tsr, Penso tornar a dalt abans no ela-

regi. l tu?

.,

J"o pl1esava t'er la
- Això no

mà

teixa COtis ••• I si et delatés, ara?

a a~ció de guarra. gs

tirotejarem
da muntanya
.
.

que t'hagis
el eoncen

~xposs.t

per

8

8

'10&

acció matrimonial. Potser d&-

muntenya,

ro

ara f'em cau sa eomu.

veni:r' a di.!' bona nit a la Tuls,

us t'ina 8ra tenia de la teva

~ent..

fa Variar
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- El que tu lEgis fet la mate !xa cosa per la Maria em fa pen sar que al
cap hi tens quelcOm mlts q1.E les Lleis Fonamentals ••• QU3 ja fa dies que
dius bona nit?
- No. Vaig arribar ahir cap al taro. Quan hem vist aq18 st cam~ó el so-

gre m'ha regalat el paller. l tu, havien vingut algun altn! cop.

- No. Avui bavia de debutar.'
- La Tuls estarà
contenta.
"El teu ha vingut"-li va dir la Maria ahir.
(

"S'ha exposat a t.em1r .problemes per a veni r encara que sigui per poca
estona al teu costat••• El meu qui sap on para, i arr.h la gent que Va
ni hi deu pam sr amb mi ••• " Estarà contenta, Eugeni, Ara em

s~

greu

que un dia ens podem haver de saludar a cops de bomba de mà•••
- Jo, si puc, te'n tiraré dues!
Sento

tma

rialla ofegada, i pressento que terrabastall enllà dos ho-

mes s'abracen.
-

•

l què fem amb la gent del camió Q a casa? El pare és tan

bon home

que ademés de beure els farà quedar a dormir••• l si hem de passar tota
la nit ac! i demà ve gent al mas dels teus o dels meus? Si són dels
teua i em troben a mi, malament. l malament si venen els meus i et
troben a tu ••• Mira tenir aquests s dones que tenim quins maldecaps en s
porta!
- Ara sense hromes, ja en parlarem d'això, com ho veieu vosaltres tot

plegat?
- Encara que alguna vegada s'hagi relliscat, la millor

COS8

que po-

drieu fer seria plegar. l ara no bromejo. Tenim de tot i f01'9a, l el
clero, llevat dels capellans bascs, a favor. En aqtB sta guerra té m's
for98 tm bisbe qtlt un general, 1 ja em diràs els bisbes que téniu voaltres!
- No podem plegar, home. Jo sé que se n'espera
guanyem ••• A .:f'ora.. •

tma

de grossa, i si la

l

ugen!, toca de peus a terra. A fora si, a nosaltres ens diuen :fei-
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plmyete~, qUéllts

xis'i:.es, i moralment teniu gent a favor. Ara, sense

cossos ~'exèrcit russos teniu?! No" n0 1 uns camions, uns tancs, uns
•

•

,

¡.

•

•

avions i uns .consellers no us faran guanyar. Després, vosaltres

n~

ho·

.sóu pas tots. rusaos. A nosalt.res em perdiq18n que vosaJ.tres s6u roigsI.

l

'

I

i separatistes. També slt que no és veritat, pe.rÒ a l'hora de fer servir

els fusells no podem p

:triar i dir:

A

n'aquest no 11 tireu qte és

un bon noi, .o no dispareu contra aquell que ~omé8

68 republicà de la

,.

primera República! P.o entens, Eugeni?
-

Jo tampoc puc dir: A n'aquest deixa'l que és el meu

c~yat

i encara

que s:lgui un o:r:id ane r •••
- Cal1al

Se senten passes a través d'un embà.
- Aci" dormiran

bé. l demà serà un altre dia. No patiu. Abans de fer-se

clar us cridarem.
- A casa ja no hi podem entrar amb aquests dos a dins.

Si

qUé

m'han ben hagut! Jo desertar una nit, mira, ara, mès d'una•••

Se sent qts algú entra al paller •

.. M.arla....

- ;:,1, sóc jo.

~ls del camió s'han quedat fins demà al mat!.

- No crid:fs ni li diguis cridant. Hi ha l'Eugeni ac!.
-

A on?

- A1 costat meu.

- Boig!
- El que

mar bullit I

n'ts. Ha vingut a veure la Tula. Ves-li a dir però sense ar-

.•

- ,Però••• ?
- Hem fet un partit nou nosal t!'9S dos avui •••Ves
Al p'l1.1er, al terrabastall, s'hi

8

cercar la Tul a!

fmda.r, aquella nit, amb les dues

parelles del mas quins marits treballaven en bàndols oposats, aquell
partit nou que s'havia inventat amb la r.l1eva presència ailenciosa però
entendrida.

· ·22·

ls fronts, ho he sabut després d'anar d'tm lloc a l'a.LtItt, no séc una
linia recta. Fan entrades, sortides, es trenquen s' af'egeixen ••• i hi ha'
llocs

QtE

no en tenen de front. U1 d'aquests va ser el mas del vell To-

net. Durant dos dies, el mati hi passaven

UllS

i a la tarda uns altres.

El bon home va tenir de dir una pila da vagades a com.endents distints
qoo ell era dels altres, o dels seus. Tant com hi Va haver aquestes
anades i vingudes el..s dos

cuny~ts

del

~rrabasta.ll

:no es van poder mou-

re, i tampoc ho feI'9n els t.r1puJ..ants del camió. Ells, ofiCialment, eren
tmS

amagats i preferiren no trobar-se en complicacions,.. Les dues joves

sortien del paller a ptm"ta de dia 1 felnejaven enriolades i plenes de .
paJ.la, contentes com si hagu8ss1n tret 1.a rifa. Avui no s'ha vist ning{¡
to e.! dia, i el xofer i el ne càrti e ho han aprof'itat per a deixar el
mas. He sentit que deien a Tonet que algú ja vindria a recollir el cami6. He sentit oue al marxar el mecànic deia:
- Veus, tma dona com aquesta em 'convindria a mi, aquella mes morena.
sembla tma pomera :f'1or:id a.
1

l malgrat tenir .l'home qui sap a on, sem-

pre es mou amb la mitja rialla a :La b·,;a., pobra•••
-

S~,

coses de la guerra•••

Han baixat els ocupants del terrabastall i té lloc al paller l'abra9

públic de les dues parelles.
Noi, tenia palla no sé pas a on 1
- A mi, haveT' de parlar tan baix em feia l'efecte que em confessava.
- Jo sempre m' ho hav is pensat que vindries 1
Doncs jo, la veritat, em.déia: L'Euggni no voldrà

..

deixar el fusell

per a venir-me a veure •••
- Mira, el cor em va dir qt8 aquest meu cunyat, cunyat i desertor, vindria. No sé per què ••• l quan em vaig trobar vora d' ac!
el que jo passés

una nit a casa

no

va~

dir-me que

faria pas guanyar o perdre una gue-

rra. l vaig pem sr que si aquest venia jo no velia ser menyS¡. Em porta
lm

bona nit d'aventatte. Ja ho sabeu quel' afusellaran per haver desero-
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t.at?

- No feu brones, no t'eu bromes amb això •••
j

.

,

'

- Deixeu-lo dir, que el doctor Negrin haura de demanar la pau amb aquests dos dies que' aquest. roig-separatist.a ha deixat de menjat'-

les tropes nacionals.
- Prou. En lloe de discut.ir, com sempre, val més que penseu si no es
pod'rieu quedar
al mas flne que tot ,,"acabésl
.
.

_ Ja heu vist aqt'Sste' dos dies eom ha anat tot això. Ha estat un mi-

racle qt:e uns o altres no s'hagin volgut quedar. al paller.
_ Si s'hi q~den *18 teus i et troben, sep que et fan consell d

guerra.
8

gue els roigs regalen e stanpe s a n'els que de ixen el front i se 'n

van a fer moxaines, a la senyora?
- Deixeu-vos de roi~s i de noro* s, ara. Què :fem?

_ sogre, ouins hen éstat els darre:rs que han passat per aci?
Uns que anaven a cavall.

.-

- Aix! eren dels meua.
"

- També en ten im nosaltres, de cavalls.
- Cap on anàven?
Cap a l'esquerra.

_ si,

eren dels 'teus i :fugien. NosaltI'8s

estem a la dreta del mac.

-, Ai, senyor •• ,.Aeabeu, homes, que aque ets dos dies al paller' no heu

discutit ni \ma sola vegadal

- Marla, i 'si es qued6ssin al paller•••

- Per mi ja es poden quedar!
Els dos

cun~

diuen que ells tamb6 hi signarien, però

que hi han co-

ses, ~e8 mes boniquea devegadea, qué no poden ser. Ambdós
La vella se 'n· :va

8

abracen.

dins plorant. L'avi Tonet riu tOt sol al veure "

bra9 dels dos cunyats. Els dos matrimonis
I

8'

arri1E n uns motle •••

'9S

diuen coses poc

8

poc.
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- "To temis. Torna!'é aviat.
ingues seny, Eugeni. El Feliu•• '.
- No passem de discutir-nos" dona. l si ho hem fet abans de la guerra
a~

doncs també ho t'em ara. Jo me J.' esti

Feliu.

Tu, Feliu, si et

vols quedar?
- Ja m'agradaria fer-ho i fer-te migrar••• r encara po tser ho faré, ja
velis 1
Ja veurem d'ac! a poc qui teni

,

rao.

- Jo, puo PQrdre però seguiÑ t1nguent ra6,•••
Bé, s'ha acabat l' anni9tici. Casdascun amb els seua-.'
ava ab!"a9dada dels- dos cunyats.
- H!ugeni no siguis d&Js primers d'anar sl

davant~

- Guanyant () perdent a oasa, Feliu.
se'n van muntanya antmt agafats del bra9. Jo ja no els puc veure però

sento les donea.
-,Ara s'han separat ••• Uh va cap a l'esquerra•••
- El meu.

- ••• i l'altre CfP a la dreta.

- l s1 no tornen? l si només en toma tm••• ,7
-

l'la

tinguis por. Aquests tomaran a oasa i els tindrem tota la vida

escridassant-se. Fins que es,mor.1n.
- Jo, mentre tomi, el

meu,q~

cridi, que vagi a cacera,

casino,

que s'enfadi, qU8 s'aixequi tard, que faci el què vulgui però aue se-

gueixi essent el meu

hom~ ..

,.

-- iliLt..ra, de moment que tomin. DespÑs ja n'ani19m parlant d. tot

això •••
U1 camió té moiht.es coses a callar ent19 les que p a8sen entre h01J& i
dona, que per l'experiència Que tinc en passen ,m,cItes, però aque
decla~ió

de principis d'aquelles dues joyes, que el xof'er Pau hagués

mirat inflat de pat.U1es, les vaig trobar molt raonables.
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sento un motor. Ja tinc dubte s, ara, com la gent del mas. De aui sesigui de qui sigui de mi no em :faran NS, puix com se sap, estic

rà?
sense

gaso~ina••• Són

nen amb

el.s que em portaren a oasa el vell Tonet., i ve-

bidó de benzina. S'aoomiaden de la gent de la casa, 1

lm

so~

tim marcant-nos carn! un cot.xe de qui sap quina mà, mtU'1tany amunt. Fosqueja. QUan

arr1'b~

al cim de.1 puig es veu una gran plana plena de fo-

gue4''I7'"

Tots aquests foca són d'alls!
- l ena hi hem d'acc$tar molt per
- Hem de desfer cam! i

li

passar?

cercar la" manera de sortiI'-nos-en.

No hi ha 11-

ni.a ac1, 8S veu. El front va a trossos, 1 he, óe mirar d'er.1trar per un
lloc on el. front sigui desenganxat.... Ens SmlJ:('rarem en salut.
Jo ja ],'entenc la :forme de procedir d'aquells nois. Iio èB ser Va-

lent, qte un cotxe del temps de Mon.s1eu:r Poinc aré, i un camió encara
que en aquest cas es tracti de mi, s'acostin

tz18SS8

a f'oguel"es enemigueD.

La oosa de sentIt comú és fer ia voJ.ta que calgui.. Dubten, es veu.

- Ens sentiran el .aoràll dels motors ••• CaLLeu•••

...

Jó abans que ell d1g:.és aquest t1ealleuu ja havia sentit la fressa

de~s

mo-tors d'aviaoi6. Ja la conec, ara. l conec si es tracta d'avions d' lm

costat o de l'altre. Aquest són d'ells, dels de les
1m

pe'tar pesat,com si an6..sin a contra

ven.~,

f'o~u8res, i

i es mouen

com si el cel foa seu. Els avions contraris peten méa

via de passar com ai,

ve~e~sin pa~ ~ges

Sell.

tenen

pressa

~re8Sa

i fan

pFOhibits i ti~uésain ~or

que algÚ" els hegulla d'esoondir acopa d'escombra"

d'aquella esc~mlr a,

~

clar, que algÚ va dir qt8 n'havia, sortit una 1?al!!_ ••• Deci~ixen,
al sentir el ronear dels motors aé!':f.s, fer una volta per

entra comals

e'" tal d'ana!" a dest!. 96nse sobressalts ja que el f'%tont "
d'aq'!ell sector era.. un veritable tdLsteri.El noi que declarà Q.ue ea vo-

lia san

r

en salut a'hi

..

angora.

m fet., al mell entemre, una mena

de petita volta al món. Havia comen9at a co

!' les Jti.ravoltes que
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anàvem fent i m'he aturat

la 777. He pensat que potser aquella

8

nois volien acabar la guerra voltm1t
Per fi hem arribar vora

aquestes muntanyes•••

gran edifici cordillerea enllà del mas

lm

leccionable8. Pel Que veig

del veJ.l Tonet i les dues jove

una

mena de dipòsit de camions, de reparació i, per alguns, can un balneari. no es poden reparar més que les avaries de bon reparar,
qtte les

de mala anomana.<1a volgn massa temps. l les reparacions a'b
que calen camions. Es cuida de recorda1"-ho un ca~Jl

pità de '1l.ecàDl

que es

pas~a

l'eetçma anant

de l'un a l,I

¡tM

ca-

mió en repara,ctó dient;
Va, va, dep:ressal

.•.1 t'em soJ1:,ir

- No voldràs q
- Amb

Depre~s~•••

tres rad

~

tres rodea, e.auest.•••

, no, però en aqllest temps 1:-ampoc l'heu de deixar
~

com per l:-ma:r a

1 Mentre corrin, ja Va1.1

concurs

Ó6

bellesa'l

SI aeo$:ta on jo s6c.

el

- Aquest és que s'ha de decorar?
'Ol'

ne

Si, el

pintat

v

té nervi, però no el podem pas fer

all er

p fil món

ll.

.

- Doncs si

e

E

deixar de ser

'O

com diu

...r'

la pr1ne.rs Que farem

rtir ••• Mi-

camió roig. Em xefere1xo al color de

~,

meva p1.1'ltu:ra. Jo no ho enteno' quilla cosa vC'l-en dir. els ltres q~ diUal
que els float!'8

ón roigs. Abans d'ingressar en fil.es tothom em co-

neixla pel. color que portava. Il Mira, el camió d'
lltmy•••

,anat de la coJ..lece16 d

nois arn dormen a
calc.s

~a

Joan" deia

cabina.

~s

~a

gent

clar., s'han

dona del meu primer xofer. Poden

les dones que se'n parli tant •••

127
- ... i em sembla que :ra segles que no n'he vist.a cap.

tot tan vigilat. Als pobles només hi pots entrar

Ib

nits, i en aquests pobles les noies a la ni t se '.n van a dormir. l
stes de guerra no s'han IB s :fet perquè
or

les noies hi ramblegin I

Jo no vull pas Que en titllin de Quinta-columnist.a,.

iJ9rÒ

hi ha co-

s que el governo qui sigui no les fa prou b6. Si ara proposen que

vag1n dones

les presons on hi lla gen t que més d' 81~a en deu haver

El

deixa~'

fet., pSl"què no han pensat en

venir dOl'lea aci. qua som gent ho-

nesta'?
- No vold.ràs que et portin done s a la trinxera11
-

A

1a trinxera, no, però es podria organitzar una mena de dipòsit,

com Intendència o sl Cos ae Tren, a una tercera línia•••
t dira.."'l aue p~ime'l" són els canons qlle aquesta t6rcera linia.

si,

però, com que tsnpoe tenim els que hem detenir••• Un dia en pal'-

ré al comissari de tot. a.ixò. E:Il diu que e1 soldat no ha de patir
c:\r ares<r

- Com totes les teories, és um bona taor:1e. aquesta, però em penso
que no 'te'n sortiràs. Irnagina't que mentre hi hagués gent en &que

tercera linia, els altres organitzéssin un cop de cà.
- Tambése':S hi podria dir que s'aspel$sinl DespÑs, quall es parI
pels alt.aV~U8

al

l'anElnic, a més de dir-li que tenim de tQt i :f'o~

se' la hi podria di!' que l·'exèrcit ~publicà té aquel~a tercera 11-

nia. Vol.s-t'hi jugar que més d'una dotzena es passarien I
\IDB

dies de calma. Eacolto las cOfiveraes de sempre. Els
~

que venen dels :fronts ho trobs.Y} llarg• .illls del taller., can que les
canonades se senten de molt 11tmy., no tenen tanta pressa. h:s pa:r1
de Tarragona. llobilit-zen tots els camions que més
mont roden.

~

o

més mala-

Hem t.rarJ.sit.at de nits i hem portat un carregament de

lleve s de 1a primera. edat. i de lea dar.t'erea. semblen

Ran Dujat ja amb armanent•••

paMS i

tills.
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- Jo; si són de bon t.ocar •••però si es belluguen no em vaig pas en

cor as fe!' cap blanc.
~ A

mi,

~'escopeta,

encera. Es clar que una COGa és tirar &:lUlb per-

djRons a l'es perdius 1

~'al'tra

tirar amb bala a gent que s'hi

'1i~ma,

ue no :t'an les perdius ••• Però la cosa qu& em fa po~ de òebó a6n
~98 bon'1:2 8 ele

mà. l no les que em poden tirar ells, si'nÓ ~es qu

tinc de tiY"ar jo. llomés. de teni:r-les
a pro¡.t em fan por.
QUan veig
.
19'1 que s~ acosta &mb quatre bombes P&'llj ades al pit, com si portes
~

Uft;>U"'..u.....I&Js¡ eI; fujo 't€.i1l lluny qU.8 puc. Em sembla que són estris qu
.tQ,L~VOJ.

1..

mamAnt poden exp.l.o't-ar•••

d'ena!" acost'

- Ens hi

·'--noo aUi

Q

:La primera canouada que senti no

m~ agualltarà

ningl:.L.

ls alt.'rea no fwten, tu :farà.g com ells. Dem>r9S

vegis

perxò hi

sn els

- At1U9st

o rugsn'?

- La sev

obli~ació ~s

i

t.

[.1' agaf'a

oficials.

precisament vet.llar perquè no fugi la tropa.

e1 pànic no puc ni fugi}t.

- Dave,r;cal!es un quo f"uig en 'fa fugir molta. Ala guerra no sols s'ha
de sal» r tirar bales, o bombes de mà bé, sinó que s'hi ha de saber
fugir

~. Es

un ofici. el oe milit.ar .. I un bon mil.ftar ha de saDar

rr8n~, com n''ha de saber un l'te~tre de cases:- nos~t~&a san cau. m~C?bre t

ací.. Si ena manen bé 1 :fem bona fina dos 1 dos

f'ar~.

quatre. Un

alOC'

de ma'lobre19 no, pot :f'9r un gratacels si no el mana ningú que en sàp1-'
'8. ~s

a dir, sf, el poden i'er
.. però 91 :faran malament•••lï;s poden des-

cuidar alguna pa.:ret,· port.es,
- l ja en tenim da gent que

fjn~st,res

flat>

o teu.1.ats ....

menar?

N' haur..:em de tenir, i ho veurem aviat.
- l si no n'hi hm?

- No m'he posis diflcilaa •• Si s'h

fUgil", fu~ rem.

ls de les lleves superiors són poc parladors. sembla que
ho fan, per for98-. r com si pensessin um

COS8

par~n,

quan

i en diguessin .una a;t-

tra. Els hi han donat roba nova abans de pujar a dalt. D'on som se'n
diu a dalt. Desconec el IB r què. Es roba enoartronada i la que baldeja
8 \IDS

estreny als al tres. He sentit a dir que quan els donaren

la

roba, l'encarregat de donat'-le-lis va dir: u La roba és correcta. Els

que ni en sóu sóu vosaltres I lf •
- Estàs moat callat.

- sl.
- S' ha de passar igual, hane.

- Done s no tioo ganes de dir res.
- Tsnpoc n'hi ha per a tant.
~e

- Què vols que et digui?
aquest

\9

em sembla que ens han disfressat s:zb

stJ.t-1 QUè vols que fem guamits aix1 •••

- No em diguis que el

~

stit ens farà perdre I

s faran perdre tants s coses.
- No serem sols, Bernat. Russia no ens pot deixar a l'estacada.

ira, si aquests hagu6ssin fet el que per acf es deia
ja tots parlar1em rus o l'aprendriem.

que farien,

Q.lants n'has vistos de rossos,

digues-ho, qlants n'has vistoso
- Jo no n'he vist cap, però

se sap que han enviat material, que hi

ha militars de grau en diversos llocs ••• Els diaris si no tingué.ssin

confiança amb el Kremlin no parJarien com parlen. r tampoc poden dir
segons què els diaris. No es poden fer públiques segons quines in:f'ormaciom. Després si ells ve~en que nosaltres no hi posem el coll•••

- Què més volen qua faci una gent de la nostra edat? Ja ens tenen
.ac!.
- Però no s"bi va content.
La guerra no és per anar-hi CCJ1tent. La majoria hi anem, ara, per-

què ens hi han obligat. l vestits ai5d ••• S1 els alt.res ens veuen se'ns
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posaran a riu1'9"!
- ~s que si no mirem d' atura~los potser d'acl a un temps si podem
respirar ja ens podrem. donar per satisfets.
- sempre s'ha respirat malament en aquest pais. l quant ms temps
els aguantem més malament haurem de respirar.
- Et veig pessimista, Bernat.
_ Ja t'ho deia qu, no ten~ I ganes d'enraonar.. Ni d'anar 'Vestit com

.

vaig••• Hi hem d'anar? Hi anirem.
- Però ant> ganes de guanyar, hom...
_ Si guanyem i ens venen a manar els de fora haurem fet

tUl

mal. n A -

goci.
- No· s'hi va per egoisne a la guerra.
- QUè

et penses tu, que el que guanyi, acabaia la guerra, anirà

favor del que hagi perdut? Jo
_ R"rnat, a!'8

p~nses

p~anyo a

qui p.rdi. Ben plangut.

massa. Quan ,portem un temps de campanya, ja no

pensaràs com ara. I els aguantarem.
- Fins a quant?
_ Fins que la gent de seny i de justicia del m6n faci plegar sense
vencedors nd ven9Uts.
- Veus, això és nou••• Potser si els

~antarem.

Ara fem d'al.pinistes. Es de les vegades que si p0d6s enraonar
diria que hi ha pujades <pe no a6n per un camió per bon estat de
salut que tingui. l.lés d'un cop la tripulaci6 ha tingut de baixar

i

mpènye'm. U'1 dels empenyadors ha dit: "Si la guerra fos pujar muntanyes d'aquesta rmnera em veuria en oor d'arribar a generaJ.l".
S'ordena a la gent que faci trinxeres. Es camuflen els vehicles vora mates altes 1 dessota els arbres on n'hi ha•• sento poc als que
fan trinxeres, però algÚ pregunta coses:
- Però vols dir que els altres pujaran aci dalt? QUè hi hl.ll de venir a fer?
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- Això s6n 198 primeres ll1~ons de l'aritmètica de la guerra. Ara·
nosaJ.trèS

f'èm 8110

que 6s conegut per front. Ara, ells, si V~lf3.!1 pu-

jar ac1, els rebrem a trets.> 81 apuntem '1:>6" ells hauran de fer restes. Es la segona 11i96. Si s'bo deixen córrer", amb una s:1mp1.e ~pe
ració aritmètica, una reata, ho tindrem entè'S. Si ells fan servir

l'artilleria, els' que podém h~ r de rest.ar som nosaltres, sobretot
i noaal1-res DO en tenim. S:1 tIlalgrat 1.' art:f.Ueria nosaltres no ens

voIiim maIre de 18 trbtera,

Ve

la tercera l1i9Ó, f.er servir 1.es b~

bes de mà si es tornen a aeost&r. Ja. és \BIt lli9ó

de mal aprenira,

i passem de l'aritmètica a la gèòmetr1a ja que a una bemba de

~'

11 ha de donar una traj&c1iòr1a just.a: que 'toqui a n'ells i no t0-

qui

a qui

la tiri. Si t'ugéD, ant> tres ll.190n8 ja sortirem a n'e1.s

parta àe guerro'e

- l si venen amb tare 81

- Encara s'ha d'actuar amb, geanetria del pla.
- EUs tenerh diuen, molts avions.
No és res més, _si venen, que un problema de ~eomet,ria de l'espai.
Centra els t.ancs, hi ha c'anons ant.i-tancs. Cantora els avions hi
ha canons anti":avions. Tot

Però

té una l'esposta adequada a la guerra.

ac! no':he vist ni canons d'aquests ni dels aJ.tres•••

- Es igual, però la tàctica és J.a que t'he dit.
- O sigui que si ve un tanc, jo tinc de dir: si ara tingués

lm

ant1-

'tanc••• 1
- .'\1xò mateix.

,.

- Això per ,a mi .Sa 'a àlgebra, que no l'he ent.esa mai•••

- Si des d'un Pl'1ncipi haguéS(i1m tingu:t tot a11ò qu~ s'ha de. 't~n1~,
qui sap on serien ells. Ja no 'ting.uent-ho can s'hauria de tenir

m~

a

1 temps que fa que malden •••
,ff'han posat una centraleta telefònica prop ,d~ on sóc. Ara fem 1.a
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guerra g'esperar.• No es pot. fer res que no
. Vinguin
~..

,

e~s

altres. si no

Vdnen la gUerra s'acabarà tal com estem ara. Nosaltres atrinxerats'

a

m~tja

dom

'Jl

gaJ.t.a d'una mmt8nya i els altres sense saber on són. Tothan

llevat d'uns qUS1ts que tenB'l 1a missió de vigilar. La nit

'fosca i no es pot vigilar gaire. De tant en tant se sent el tim1r E

sord del t.eJ.èf'on.

E~

telefOnista és dels que no poden dormir••• _

- si ... aci tot.hom dorm. Bé,
Nc;, no,

'en

Canandant?

VUJ.~

dir que uns dormen i altres vigilen.

tot el dia ni una canonada ••• sl, si, li poso totsegui t.
Comandant?

Que dom?

si,

de ~a Divisió. Divisió? Di-

visió?

El comandan t dom•••perdò, -el comandant al' aparell. Coma1-

dant?

sent vostè? Divisió, Divisió, que domiu vosaltres, . ara?

B)n

Transnisians r Trananisions, aci ~entra1eta 2:3. Truco a la Div1si6
i no contesta•••Ja ins:B tetxo, però no goso trucar massa seguit per

mor de no despertar a n'els grossos ••• Proveu-ho vosaltmse M'espero.

s1, s6c

la 23••• Dones el telèfon feia senyal de trucar.... També el

vostre? De tota manera deu 'ser lluny la Divisió, no?
voltat·l .... S!, centraleta

ro,

Ens haur1

canandant. Ha estat
la Divisió que
,
. ha

trucat. Jo no m'hagués pas atrevit a despertar-l~ ••• sl, j~ iJlsiste:1xo i no contes1Bn ••• Això ho pot dir voètè però jo no, oomandant•••
Oh, Transmissions es pensen que la Divisió havia anat massa endavant

i l'ban voltada ••• Es clar, millor també ho pot dir vostè ••• QUe e8
desperti t.othan? •• s1:, si, ara mateix•••
Hi va haver despertada general. Fins que es feu clar la trinxera
no sabia com fer-ho per a j¡enli' més ne:r-v:J.s. Ja és

tot de la. claro.r,

i no es veuen ~s, al davant.., que una rodona de muntanyes. La trin-

xera passa tot el dia anb neJ"Vis. A la nit es reforta el còs de v1gilB7rl'tse Es inútil vigilar més si no - hi
ha res per
a vigilar. Al te.
lef'onista de la centraleta 23 no l i contesta ningú més que el canandaJ

sl,

canandaÏ'it. Jo sóc al mateix lloe d'ahir. al costat d'un camió.

l ara no em contesta 'ni Transmissions••• Potser han volgut anar massa
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endarrera i hi han hagut d'anar sense fil.,.,.;
~l

dia 68 dè calma. r.tlts que un dia de guerra sembla un d~a d&. m.i-

raOors de paisatge, encara

que' els miradors ho facin des d'una trin-

xera. 11oe's veu mov1ment de tropa a eap de les
nostra~

la

--.

No se sent e",

C8lleJ'1 ~a.

mun~anyes

que volten

No se sent cap motor d'aviació.

s un 'dia d'aquells que es cobm ben b'· per a no fer res. Un optimis'ta diu:

Potser ban plegat.-. .. Tanbé en deuen estar

e~sat

ella.

- s1 però hi ha molta diferència entre estar cansat gi1anyt:llt • estarn

r

t..

Segon dia de calma.

~l

sol és fort i :t'a brillar les :rulle s de cen"-

nara, de milers d'arbres. t'be núvols blancs, grassos, organitzen un
comboi terra endins. Devegades el que

Va

al davant. sembla que s'espera

per a veure si segueix tothom. La cursa es veu al cel i a la plaua.,
ac1 en fo-rma de· -sombra. Quan a la plana la sombrase'n Va un moment,
lm

r1u que es veu al lluny brilla com. s1 fos un riu de llulIl- La gent,

en$& la :feina habitual de tots aquests darI'era mesos pot, si vol,
canptar els diversos verds de1.s arbres de 1u muntanyes i de la plana.

- ",,1ra, aquells arbres de l'altra costat del riu s6n

oms,

i aquell

on gira l'aigua, roures. Tenen el verd més fase que els de més enllà
que ,són arbres blancs de fulla' bellugadissa•••Aquests pins que tenim
pels- volt.ants no $ón pins de llei, s6n pins amb molta resina, de fus-

ta bena••• A casateníJn una màquina de serrar fus'ta i si ara hi hagués
el !,are ací èn podria parlat' tot

e~

dia de

~98

menes de fusta aue hi

han ....
Fou un dia que tohom va poder parla r de coses que res tenien a veure
.'.

amb les d' una guerra••• Uns, serrtila que
dels dinars que es· feien

1.\

parJ.aven elEt festeigs, altres

llurs cases, uns altres de, què"

a l'hora

de :ftm1tU" que s'apartés "tot da" ant d'una bana fària, e ls de més edat
expihicavenels avantatges dels eal,ot.at.s llargs tant a l'hivem com

13a l'estiu••• de com s'ha de matar un conill" de l'art de tocar la man-

xeta •••ni un sol,. dels que jo vaig sentir, parlava de tan:

B, de

cop

àe mà ni de tinents-coronela. Im aquells momen ta i, degut a la calma

continuada. de

C$l101'lS

i bombes a.quella gent ,era qui sap a on d' aqu

lla trinxera. segur que llavors la :t'eien a gust la guerra no únicanent.

no fen tr1a sinó ni parlant-ne ••• S' acost811 uns senyors sab tires a le
~

M

,

•

gorres. La general. segueix p&rlant de coses civils.
- L' Alber~ em diu eJ.. mateix. ~ d'01l ebn ells fa tres dies que no es

veu ni se sent a ningú.
- De tota. manera, ja em diràs dalt. d'aquestes muntanyes qui hi ha de

venirl

- A mi 'el oue em fa por. éa que hagin passat per un 81tm lloc.
- Si és a:i¡xi ,ja veurem qui ho arregla això!

Els senyar.s de

1~8

tires

8

les

~orrea

es fiquen a

un~

xavola-,cova.

Hi entra més mm't au') ee veu que ve de muntanyes 4mllà••• Al cap d'una
,....... que son
" mas aprop mau.
estona s'ac.osta algtl, a DIC...\¡'8
- En Rosset diu que ells han passat de llarg!

- En Rosset sempre enten les coses al revés,. L'altre dia

Va

enterid

que ens donE'trien tabac, :l el que van dir Va ser que no ens en donarien•
.¡ -_ra''t que be parlat amb en Plaza t.amb4. Aquest té ent:raia a la

xavala de les autoritats per la quest1ó de.lspapera, i encera que parli castellà

és un bon noi •••

Va, fea-ho crut. Q.lè t'ha dit. En Plaza?

- Diu que va senti,. com el compndant 'deia :"S1 fos aix1,

e~

govern no

hi farà massa estada a Barcelona••• l t.an'bi t'l'ha di t que ha sentit qu
al' Eh re hi anava tot ••• l cue

'D er

a di,s'treure la gent d'ells de l'Est

es rarà un atac combinat al Sud.

osaJ.tres ja no hi podem anar al SUd. Haurem d'anar a l'Ebre per

c,.
- O quedar-nos ac!.

rOl'-
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. \

moments de comp:rom1s s1 que tindran g&nt sense l'er resl .n.ra vi.t'-

dren els cacaus I
,.9

veu que anem de dret als cacaus. La gent ja no parla ni ge do-'

Ho diu

1"

.

s encara h

i pocs e

tota blanca
la
m

~ent.

amb tma.

T'ot s6n

calons, uns

parra damunt uns

dCD98

'una casa·

vol manera vor,

a i m' han deixat de ou

p

passat el riu. Hi ha

capitanejades par

ta mirmrt-.se els horts'. segur qu

tUl

ort1r

home vell que s'atura uns

molta cosa l'havia plantada

ell i deu 'Pensat' la mala. fi oue farà tot.
- S1, si - sen-to de Uuny-; però ac1 potser dintre unes hores no s'hi

podrà estar ••• No -sabeu pas quina coses és una guerra! ••• Ui, la de
Cuba-no era com aquestaI .... no ho sé però

se! no us hi podeu quedar,

ni vos ni les dones•••

No

dir eJ. dels "cacaus."

cu:rtp

f

roll a

es pen
gul

entren

fm so-

C05l8 S

9S,

ni

determinats momon ta, ni ha gent que ho
J.'h,

ixa de

b tovalló,

teix tot

• Totes l

inconeguts que ho aguant:frl,

en temps de guerra,
ta tot.

si volla dir això Va

cc!ó. Això no hi ha orelles h

ls

c

pe~ò

que Camitla, diu bon di

comora un

abs

rò

an-

a gent.,

;j

1 llegeix el diari, 1 es convex-

nt renyit ar!1b la normalitat en l'home de la batalla de

l'Ebre!

l q1le he sentit dir el riu ha pas.sat de mans diverses Ve--

'adeso

Uns 'D'I"9sone:rs diuen que no sabien d'on sortia la gent 08'spres

d'havr canonejat cada pam de terreny. El que Va inventar la guerr

..

devia estar sa~is:fet.

Llevat dels h

tat el cel, els erb

i el riu •••

Si dura un dia mé s, no
Es veu oue no se'n sortiren
8

e&tava esnantat tothom: l'hor-

l - sento que diu algú

l

que haviend1.t a1--'"

passar gent amb cara lla:rP.'a, amb .la cara

tot passant.
~qUi

canenQa

10sa dels que perden.
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i.raJ un camió I
1 però per a mi si no 6s p9'r anar-hi com a passatge r 6s com si no

hi fos ••• Espereu-vos ••• En CisquetI No era ell q\1Ï. portava,

cotxa d'un maPquès7

No

abSl8.t

el

era lltmy quan hem sortit.•••·Es volia quedar

una m1ca més•••

- sl era
:'-

....

aq~el1

que deia: nUl momS)t, un altre i proul" Es allà•••

C1squet!
- Bona tr.oballa. Anirem :fins on Dodre'w....
,

M'emplenen de
Y'

pe~'sonal

que

e·6

daixa. anar a la caixa com s1 vingues

la Volta a Fran9a. A. la cabi.na es fa el can! er.. sUena1. Por-

to,

~la,

per primere vegma, una camionada de gen t

valent.a.

to tot cot"o1.. l per ara ningú d'ells. parla de dones.

'n-

penso que no

.be.

t'alIat ningú.

- Si ,sempre s'hagués fet a1x1 .... r
Si pO~'8S1m torn~ a

l

8pleR'8:""

f

- QuJ. va dir: IfCada català, un

arcoCJ •••

• Cada home, un gegant" si ens ha-

vi st hauria estat conten 1;.

...

- Però

'

, nOil:h

armat

Trooem

El.

la

ratera.

de l"esquerra. C

- A

- A donsl't

'xpressionB a la teva f

Els de ].

.ft .....

.-+.. ra veuen que ·se

o~~

u7

11.18%
.l~

heu

Ib gen~

especial 1 ni

C(Jl-

testen.
,;

Arribem de matinada a SmoceJ.ona. J1Jns parem a

bulàncies passen amb gent :ferida.

se

~a

senten si l'e'

e

ma. tñes sn•

- L' av1aeóI Als re'fjg1s. Perill de òombarde11Z! - s sent d' un altaveu,
Ni la meVa ~ripUlac1.ó ni ningú de ~a. caserna e
ou.

- Que es t'oti l'aviació! - sento.
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&ón homes q

a~aben de

t'Etr el darrer esfor"

ara no deuen pensar

i

en altra, cvsasinó que han perdut 1, . segur, en les
d'l;1aver perdut.. Almenys

li

mi m'ho sembla al. veure el. sau ppsat• .per-

vien pensar' en aquest

qUi"

fotés.
Vai~

degu~'ren dir

eo

al' av1aci6 que es

i m' bO' sembla.

O

P

consequ~n~i

aI'

uns dies oblidat a la os&erna. Aquella hOO1es, o algmo,

a' anaren retent. De

en tant f'eien una mitja rialla. Ara parla-

't.<;m't

ran de denGs ••• No. D13 oop s·, aturen les mitges rialles.
Ha caigut Ta'rragona, j

o sabeu?

No ens poàem pas quedar ac! dQ!.l
,

VO~6U

Alnlellya

or..er?

fer-~06

renegar si no podem :fer res més!

-, Al pla no t.enio

l.es i si en

e. 1.8 muntanya no hi vin-

4ran.
odem
'-

.r

a to

is a t.irar no:r.
O no

Af'ari

1. pe.rat.s i e

"

•

rar que vinguin i

an~

•

iuan a dins?

..

- r.!o ho

-ho' n es'ber •••

Dones

Se'n van tots. E

u llum tota la nit en un a

les dependènc:1e s de'

l'lla. Pel. carrer passa gent. eaminmt picat,_ Un can1ó té l'avanta.tge de nO' dormir msf., 1 tomo aear t.esti1noni mut. d'una escena x1cot.-xicota de les quals 'en 'tinc ja algunes aJ:'xivac1ea, i que deSDré
de tants

,tmanes de bales i rotmecs :f

bon escoltar.

- Jo estic decidida, Lluiset.
- VBu~ào •••

Tu

m'estimes o no m'estimes?

- Es clar que t' est,~o.•• Però i si de

renyim? Tu j a havies fu-

t altres vegada,,:..
- Vam quedar que les co

ades.

A

més,

fugides tam-
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poc n'hi ban hagudes massa, 1 han estat fugides d'anada i tornada.
Ara fugirem de debó. Ara, si tens por••• ?
- No. Jo ja no puc passar sense .tu. l encara que te'n burli.s sàpigues
que tu

has estat la pr:Ime:ra. A mi les dones m'espantaven una mica.

Per a mi, fins ara, el mm era tocar el violi i tocar-lo bé. Mai cap
dona m'bavi! fet pensar que era millor ella que una bona plana de S"'rasate. l tocant tocant
vaig passar la
vida fins el dia que et vaig
.
veure a Blanes. Tu no sé· què penSaPàs d'un home· que només ha tocat
el violl. Quan et vaig veure els ulls, sort que tocava. de memoria
sin6 niD hagués vist cap nota. Després vingué la trobada al passeig,

amb l'aigua a la. vora. D'enia de llavors aJ. món, per a mi, hi ha una
sola vila: Blanes. Jo no vaig anar a la guerra. perquè tenia una cama
que em fallava. Devla ser d'espantat. 'l'u em vas espantar d'una altra
manera d'enfià

d'aquell concert de

B~anes.

Jo, ja llavors t'ho vaig

dir que eres la primera.
-

l

re cordes què e t vaig dir Jo?

- sl ••• que era millor no passar del passeig de Bl11nes. Fins al eap
de tres dies

no em vas dir que jo no era el primer, però jo ja por-

tava els teus ulls al

ll~c

que hi havia portat la clat de sol, i mal-

grat que ,vaig ensalivar al saber que jo era el que feia qui-ssp-els,
em deia oue era igual, que

teni~te

a 1ll era primer que tot. l j

tocant, desafinava •••
- Era, primer que tot?
- Ets•••

.

- Doncs marxem o no?
- Anem on wlguis.
- Ens estimarem a Fral1fia.
s estimarem on vulguis ••• Però per què vols anar a

Fran~a?

- Parcet, jo t'estimo molt, era. No sé per què.Les dones tenim aquestes ooses. Ve un moment .que quelcom pér dins ·dins ens diu: "Aquest!"
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l

j~

no hi ha res a :fer. Potser pequè et vaig veure di:ferent dels

altres, p.otser va aer la manera de tocar el violi, no ho sé. Per
què vull anar a Franq.a, dius?

Encara no les saps tot's les coses de

la teva Glòria. Jo tmib6 vaig tenir una primera v-êgaàa. Ell era això
que la ~t en diu
cre~re.

senyoret. )~'ho va prometre tot. l jo m'hC? vaig

tul

L'amor té hores al tes i hores baixes. Tant com ell Va viure

le s hores ,altsa, tot anava bé. Pérò es veu que ell :feia col.lecció
har~is

d' aquells

i jo era una de la col.Iecc!ó. Se'm posà

a riure

quan jo li vaig dir que no ens voliem de la ma:te1xa numera••• l m' e~
~a

borrà de

eol.lecció. Hauràs llegit que slgun cop

l~snor

es conver-

teix en odi •••
- No ho he lleg1t.., però bo he tocat.·

- Doncs

8

mi m',entraren unes grans ganes de :fer la pau 1 em vaig

apuntar ant> els qU& deien ptfst.ea de la gent a la que pertanyia el meu'

,nyoret. Vaig.:fer dfscU'Bls, vaig atiar a n'els que :feien mis que discursos ..... No, ell

8S

va amagar i ara ha tornat i és dels que :fa agafar

gent•••Jo, aoo els dels discursos •••
- 'Glòria, ena estimarem

8

Frsn~ ••• Només deixa'm anar a buscar et v!Oljj

Surten alguns de ls que entranm a la casema.

- si,

al SUd de m~nt es trencà ~l :front i

anà. molta

~nt

endavmt,

però al :final en sortiren pocs••• Ja ho has sentit,diu que hi
,

\.Dl8S

.

h~i~

cemionades de gitanos majors d'edats entre els que anaren enda-

vant•••
~

I

- l el govern ja no tJt gaires lloca per a escollir. l si ha de deixar

.

la ciutat. la deixarà tothan ••• Què diu?! Calleu I
- Diu que

~ta

la gent responsable ha marxat. de Marid amb avi6•••

- Què :fem?!
- Un

camió que s'emporti els papers.

i voleu•••
- No hi podrem arrUa r!

~l, .centre

,és mol"!ï lluny, però
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- Doncs Ja sabeu com "!Bm quedatl

.

A mi em carreguèn 'unes 'caixes amb papers. Po7to tres soJ.data a la

cabina. De baix diuen:

ruta.'

_ Ja sab'ID la

Pels carrers

8S

l si veieu problemes, a ,cretQar-ho totl

veu gent que fa, can! àepX'8asa. TQt és tancat o po

bla. D'algunes finestres 8a veu $lgÚ que mira del éla!T8ra les cortines.
per la carre

NJ> pa

- Una alt.res qUe, fugenl - aent.im al. passar unes cases del Vallèc..

Al cf4) d'una estòna de oórrer el xofer diu que amb les

pre~s88

no

s' ha pensat S!lb la ga.solmQ.

,i on J.a vol.s -rar ac! la gasolln a ••• 1
Doncs quedarem asseguts ••• Ja hi hem quedat. Fins aol hem arribat.
- Si :reS m~s vent,. Pc:Mi.r1em posar vela•••
- Tu sempre surts amb ciria trencats I
-, Jo ao1 aturat amb aquests pape_ no hi estic tratX¡ uU~ N~ ~ per

què

n~hi

han

d'haver de papers t,m1b le'& guerZ'8«....

- Oh, potser sm papers d'abans de, ;La guerra!
-

II:S

igual, noeatia tranquil.

- Tens por d'alguna altra cosa?
- Jo, no. Jo sóc xofer i prou.

Es

un ofici que suposo tant 's fa un

un costat com a l'altre. l tu, que has fet aJ.8Jna oosa?
- Seut>re es fan coses en temps com aquests. l si voleu que us ho digui m'estimo més pecar per molt que per poc. VuJ.l dir que 81 no puc

anar a
-

Fran~

a cavall hi aniré a peu.

,.

l tu, què penses fer, Agust!?
,',

.

'

Jo en tempa nontill' em podria passejar pertot sense cap por de res ni
de n1ng{¡. re'!'ò ara diu que fan cau

- Però tu què

f~ie8,

i net.

abans?

- Res.

Uo crec que t'agafin per això. Però què vaJ.s di:r, res?

l
• N
-

ia

f

s.

qu' vivie ::¡

l

rr s.

.A.

nit

n t

ls

nganxav

~'aea

e

i que

tes.

jugar. l

Xl 1:,

~a j

d

v

e

8

i baixav

a, com

r.

i

8

Le

da sny.

t r

nà d
fin

i. qu

a d valla4a

l

p rdi

amb

n

f'

ib

1a

ficar- e al canp

lm

ai
,

i-

olt viu, s '1

ala

r

<ma

a

nt!"

e

nit. E.

joe i :f. r
sol s.
l. p ara no

llibres i perdia jug~t.

mé. en fei

el canp. QUan
mps.Jo, co

er

el

eu fort.

nys.gaIl s

1 pare s' doque el pare

8

m's, a

nt er

rò qu

ell

pensament jo, ell no podria ni f. r cap

'

V8_g

contestar que obligar-me a

obligués a e / ar-me snb una d<?~.a que

mi se m'havia pujat pel" a veure com e s

res, i que ja he sabia ~tothom que no t'eia res.
l pens

h~s

geni

altres teeballaven i que jo era el :t'Ul del propiet.

tejar fe!'

6n

dit mai re , no li podia donar el. disgust de

guir jug6l'lt, jo li

sM. l

di sabta.s '

inc. Era ebo-

s ja marxari

l

o hi p -ia sm

ni

ni jug
&1

no m'

aJ:tr s co

s-

lm

que

ja no hi fou

llavors no m'havi

ni

pn"

na, pe ò quant

'n.

m's 11ib

1a

t

gr s,

jo no tr ballés. Ja jugava i feia un lli-

Re uJ.t.à q

'ocup

dir-li q

a jugar al e

11 p dla ni

_

t~

d 1

t nia jo

,.'ls

p no em provava, ni em provarà mai. l

e'n va preocupar
bre

a vi

ment i e

d 1 e

f

i era· jug dor.

'1 par

p l'dia no

'tant en

d

pagàs senyor. Est.av

anunciat la fi d 1

que va fer nú

un lUb

Un

t de cos s rura1.

envia llibr'
a

pare er

i senyor Figue-

l dia cpe em Va plan-

l'endemà d'ml dels dies qt8 havia perdut

fort al :ca ino. Ja h ~1a' sclatat el 18 de juliol i al casino es jugava d'

gat.. •

la propo ta del pare fou: "0 a treballar al canp

o a la gu rr 1".Jo n'bavi

fet una

U8St1Ó

de principis de no treba-

llar al canp, i la m va oonteata va 8èr: "A la guerral"
-

T:'l

teu par

en po

ia:f r un llib

I

de- tot això ••• B', què fem anb
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aquests papers? Segons qui ens trobés es pot pensar que són fets
nostres.
- Què fem? Foc!

No sé què cremaren.

sembla que hi havia m-oltes llistes, carnets,

f)n

¡J.

llibres ••• Els cremadors no es pararen a fer cap comentari de les coses qt8 cremaven, per'ò parlaren d'altres al contemplar la foguera.
- }{f'ra, la fi que farem un dia o al. t:-e. Cendra.
-

ti:.Cl

un a mala fi. Per a mi que t.r igni.
mor. A mi, quan m'arribi

A :rora diu CIue ,ja cremen a tothom que

l'hora, ja em poden cremar.
- Doncs

·3

re. No ho

mi no

, tindria por de sentir-me'n

neixin mé s en morir

'haur

1

'enterrar. No s'hi poden pas

fer gratacels als oementiris. Eneanvi,

~es cendra·s

ben plantat caben dins una oapsa, de sabates. Is,1

les pot t.en:lr a c

ants m6s en

a dir prou.

- Es que .els cementiris no trignran gai

de. l'bane més
vol. la familia

•

igual, j'o si quan m'arribi el momant els testamen

vegi la mar.

un cementiri del aual

xar6- dit qu& m'enterrin

valsn, dei-

- Però 8i no la v-euràs.
!nya 13 veuria cremat.

'erò si tu ens has dit devegades que creua amb el

a, enllà tant

re s.us citaràs cremat com sense.
- Tu

amb les vostres eo

m
"

això ja ho dius en to

b!"O!Ila. Jo no

n'be fet mai de bro-

.

.

ira, Agust!, una vegada acabat, acaoo t ..
- Ara parles aixi ....D'tma part no m'agradaria,
"--1a
- ;:)1

:~ de

er-hi a 1'hol"a d'a."Tl8r-t8'n a veure
iéssi~

espantat, no serie

l'altra m'a8

igual.

1 primer.

- Deixeu-vos-ho córrer i si no voleu f
altra manera, hem de prendra un detenn1ni.

ala fi cremats o d'una
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.t

- Quin?

",

- O tu vols esperar que vinguin ells!
- No,

amb la manera de morir i en el què ve

~esprés

podem discutir

com ho hem fet sempre. Ara, jo vaig emb vosaltres !El-la fi del món.
- Jo en~ stiria pel pr:l1Dèr oaninet que trobem. En un lloc o al tN

deurà portar.
- QUan vulguis •••

se'n van senera

deix~

la conversa.

'a parlen d'altres cose 8 on no

hi ha contradictors. Ja 86n una mica lluny i sento:
- ... i aqUèBt.s, que· són els bons, una vegada volien t'er una entrada

annada pe'" Prats de Ho1l6 •••
Algú ha dit, i jo ho he sentit. ja a través de tercers, Que ens

sentim ten tranquils i a gt.1$t en la naturalesa pura perquè la ntura:p opinió de nosaltres. Això ho diuen els homes, natural-

ment. Aauest t6obar-s8 a gust en la naturalesa deu ser en diea que
netu:r-alesa té la bona, pe,.què
Sf'9t, el Vesuvi

~ent

lloa:r la naturalesa amb un traun.mtanal

disbarats a Pcmpela, el terratrèmol de St:nt

F:rancisco, tm desbordament del Ganges, la boira de Londr&s-, o la fi
del món que se,.à ben natural, que no digum ••• 1 Jo prefereixo la companyia de la homes que la de la naturalesa per bona i saludable que
igtli aquesta. Els homes m'han f'etcompanyia i sense ells ni m'ha-

gu'ssin ma:triculat ni em podria .moure per mi sol••• levat del dia que

sar, és clar••• Durant anys sempre els he tingut a

pr~

ls hOnBiJ. He es col tat alegries i misèr:Je s. He portat valents i no

valents,
coses

eonven~mts

i dubtosos ••• Gent, en fi. Els homes sempN tenen

a fer i coses a dir si van més d'm. A cada sortida és com si

s'alc6s el teló per a donar lloc a,1ma funció

teatral.

Amb els homes

hi ha tema. De quan el meu primer xofer Pau convidava a pujar '

a la noia del "as Mantell, el dia que vam bolcar tots tres, jo, .,1 xofer Pau i la noia., a. les bombes d'aquests darrer temps, els homes
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ho, omplenen tot. ?ada home és portador :~'tma, història. Anmt a estudi, que hi van poc temps,

festejant, casant-se o,

~escasan~s,~

tre-

ballant. o sense, cridant, mudant de dormitori ••• i ara amb la guerra.
Les que t.indran per a contar d'històries. l les que s' 1nwntaranl

Jo sense els homes em sento desamparat, sol, perdut •••
S'acosta gent a cavaU. S' at.uren al veure'm parat a mig del csmi.
- Un csn1ó i

sol, maJ.an1ent..

- Al revés, home. N'o pensaràs anar a

Fran~a

amb aquest cavall.

- Jo no sé com hi arribaré, però hi arribar' amb camió, a cavallo
a peu, per~ hi arribar'.
- Es que aquests cavalls que portem a la seva manera j a s'han quei-

xat una pila ,de vegades. lli cavall, per cav4Ll que sigui no s'ba de
passar tantes h<)r.es corrent" sense menj sr i sensf) reposar.

- sl,
- sl,

però qui el, fa anar aque$t canió. si 6s que pot anar ••• 1
home, En Rod6s ••• sl, aquell que feia anar un tanc ....

- Ja el recordo,

sl,

però també recordo que un tanc, que no bolca

mai, va bolcar portant-J.o en Bodé....
Arriba l'anomenat. Rodés.
- Rodés, tu et veus en cor ~ fer anar aquest, camió 88nse bolcar?
- Tampoc se m'ha de retreure tan sovint a:¡uella bolcada••• ! Primer:
eren cinc metres (1e clot els de la bolcada, i segon, era

Wl

tanc dels

altres!
- Feia temps que no et feia la broma del tanc, Rodés •••
- Doncs mira que

~l

temps no n'està.' N'! el temps ni jo•

.

- No he dit res, R0d6s .. Mira't ~quest cEll11ó. l mentres deixarem

1'8-

JXl58r tma mica els cavalls. ,Ells estan cansat.s, però jo passaré tres
setmanes que nopoc1ré seure., ••
L' snic Rodés prova una, dues, tres, quatre v-egades •.••
- No l'han deixat per
minar ni bolcar ••• I

gu8~., •• Es

que em penso que no pot C!'aminar. Ca-
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- )<1stà bé, Rodés. Tatl1'oc n 'hi

~

per a tant..

Qu. li passa

al ca-

marada camió?
- Això també és

pessigar l

Carai, Rodés,
si que estem senti ta,
awi ••• r Es pot moure o no
,
.
'
pot moure eqU'9 et canió? I

sp6ra't••• Bo estic mirant,

cam~rada

capità!

Doncs tot el mal que

t:.é és que no té gasolin.a·Tan bé que 'hagués anat. Què fem'/
Amb el camió, r~~.

- Res, res ••• I ei un parell de vosàl.tres anéssiu a fer una descober-

ta?

D<m~-tle un

feix de 'b1tlJsts d'1m bid6 de ga~olina. Potser un

dia" els costi. No hi mireu prim.
SUrten dos E"cpedicrl onaris. Els alt're8 descava19ue!l. Els cav

s res-

piren a tota n6rina. Deuen . estar ben 'tipa d'anar a peu i portar a'8nt
,

al damtmt. Els cavalls sempre m' han fet respe ct&. Són 1nt.el.l.igen "0'

treball.8n,. entenen las coses qU8se'ls hi diu,. es reprodueixen"
88

que nosaltres no podem t'er i això que hi hacamionetBs ben bufo-

nes••• Qui sap què en pensen de totes aquestes cos-ea d'ara, perquè
els cavalls d~uen pensar. Tot ésse!" ,que
- Ehl Aquells dos cavalla,

qU'8

te

~rVèllt

pensa•••

fugen!

Ja no hi ha res e fer. Dos del's cavalls del grup.

~ugen

a tot

gal~

en dirécció contrària a 18. que han vingut. De tant en tant tomben el

csp per

8

veure

S1.

algú els segueix.

egur que són cavalls fütXèsl.
Tot el carn:! que .,1 meu corria de ma..
a gana.

- Aixf aqu" ets que s' han quedat. deuen ser cava1J,a repub11 cans ....
- Fal que pugui

s,er :fermeu-los bé.

Jo penso que .s:1- e18 dos que ha;n :fugit eren d'ells<, dela
altres,
- . e
t.an en el seu dret d'hav81-98'n anat.. La cosa que &lutia

dJ~'WI

r

,pre,ocupa:b als homes seria que a'haguéssin passat els cavalls repu-

,46

creuen el

blieans. Els cavalls s6n dels pocs elements qu. enc
amos •••
- Tens tabac?

No. l ara que hi penso n'hi hó.V1a a la bossa ,d'En Rod~s. Si no tro-

ben R:880lina almenys fum
li'
_ran
OS

•

.,
l'
Q'9_uny....

_ Jo ja uu he dit que h;t vaig de la manera que sigu.i. Coses m&s dificils bera fet t6t.S plagat.'s.

_ Vols dir qué amb tot l'Estat Major amb fror.tera pel mig, a nca &1tre~:h

••

_ Aquests si no t>oden em'D8itar

8

l"Estat

or,

itaran als ee-

a a:Lr, millor que no ho hagis de

tats menors, j a ho veu'l'u.

A caàa. poble algú pagarà el plat. l jo no vllll

v~re.

'1 t'a.cin pa

a mi.

No ho sé••• Jo vaig anar a la guerra i

_ Jo, no. Potser 81 que vaig fer una
rri ens canei

. .
,

tots, sabeu?

m~

P'rOU.

a de revolucionari, 1 al ba-

A casa tota la vid

males cossa dels que manàven... El p

senti t a di-r

era sindicali.sta. Vaga que s'or-

gmitzava, vaga que el pare ja sortia al e&rt'ler abans d'hora. De jove ja havia sentit dir a ü
mi miraria

ur~

mm:-e: "Si m'hagués de tOY'nar a casar

rai ca de caaa:r-

amb

sa més temps a la presó qt:e a

caGS.

tul

home pas-

Es m&a Sindicalista

els al-

t1'8a!". Quan en "temps de la prims-rt! diotadura va senti!" a dir que

s'agarraven catalanistes, el paN, oa'n :reu. Sostenia que en temps de

.

dictadura la gent honest& hsv1a d' ~ar a la presó.. Fina que el 34
va dir sortint de casa: lI Ara pot.ser manarem nosalt:ms!".

Ar18Dt

el 34 va caure d'lm canió i va Q.ued8.!" baldat. L'hav&l'-8e de
,got en

Ulla

eadiro el va matar moralment. Es

Va

a fer

"qu~ar

pensar

ant o fona a'lt part de ma1if"estaclons i corredisses s'havia acaba't# ol seu :fi en aquesta vióa. Quan

Va

venir el
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36, el pere em va dir: "Noi,

,ors pot haver arribat la nostra si tots

hi DOseu el collIu l jo l'hi

Big posar ••• Jo no puc t,ornar a

ara • .hil pare no se'n pot. mour
1 tot"

però,

mal~at

se~r

qu

f'arà

a~af'a'r

c~sa,

amb cadira

del para jo a la prusó no hi estar!

la teol"1

b6.
- Jo tampoc hi vull tornar a

CBae.

El meu cas no és questió de revolu-

cions, però no hi tomo. A mi la dena em Va dir, ja al cap de poc
d'hav'9r-no$. casat, que no li :raia el pe·s. Es ver;;,:t.at que jo sempre he

estat molt poca cos a i potser la meva dona tenia ra.ó quan deia. que jo
no tan1a oli

'D'3:r

a mitje. vetllada, però jo pensava que una vegad

ssta un ha de tenir paciència amb les cones de l'altre. La dona no

1"1 v.'1 'tarli'!". l la cosa
p&.va pel veinat. la me

la cercà :rora de

hagut b!\l.f.1 que

mortificant

~

.....r

re que

d'acAbar-ho tot. l j a veieu. no hi ha
oue
-

,

,

cern sabeu

a sempre dels

ra un s olda.t ras :L ac! he arrib at a

capità pera: .com que aque

a R'alona amb el mE ter :f.moni no emvaldrSl

pe r a res.. doncs can a FJt

ç
n bé perquè vosaltres hi anau i

- Doncs .10 a Fran98 :l vaig

no hi he estat mai. A mi

o mJhi

que aque ata <J16 ens han fet
~~.

Fina que

al' :t'ent castella 811 veure el meu

m' h.

que anaven al davant.. A e

..

matr1tLon_ial~

, 'raig enroler amb el

61 36

la

per a mi era que ell.a e8C"""-

ss1.v1 tat

croc.a d'

a.. J e arn va!..

f'ràcas, i quan va. ven
var tnarxar amb 1

m~8

sin r,

p~b1e,

ni

pen

'rer t!mt aouests àarr&rs dies em fes-

deooratiu, escombriaire. Tant

ci molt.

5.

ra ninaú al

ê

perqu~

bé escombrava ab81B del 36 ~COOl despréa. Ara, si s'~:f.n malauent
que de aprés del

escombrava millor oue abans •••

- Tu no dius :res, Anto¿1i? Es 1& nit de les confessi.ons aquesta ~
- Aquests h

ls ric

:'t.a't, um

els Que en

n's èe pob'
V01:f.811

r.

JO

contl"a rics. l l 'hal guanya-

r,o M'he bat.ut. contra els

fatxe8t

que dieu voaeltres, ni cctltrn blare a i veros. Jo m;he batut contra .
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r

la riCi:f.

d, l'exè1'c1t. que t.enia al davant era un exercit

de rics. Sobretot al

la :ràbia inicial

DeSDir

r les coses qua ho ha :fet lla

t i m'he batut

, re~' t, aue

del nostre costat .••

.1~

anar p.as-

Va

~n.ajoria d~

;ta

gen~

vull justif'i C~ aquella primera

bon hereu. l jo sabia Quina cos
hi ha.vi a un .hereu.
,
!"-n e i quina no,
:ro
a1xi. l m'hi eoní'ormav~, i sobretot

rà.bia. A ca

,

perquà featej

sorè

ta

'"'''''''ò amb tma. xicota tan maca q

l

les lleis

l'

Aixèn

jQls

fe stajava. El

H

.

~-t

i

.ja

• A muntanya els caso-

!niu

-ls

180 hi havia J.'ha-

urea l e1.. auatre p

l matrimoni d

pubUla

qu~

jo

di.o,

t:ava xiacta

e~a

dirl'9!'S

'hi va ven

una xicota eom tUlS

olt bi, perquè Ja
a

U8

1 ci T'i •• "Mira.. Jm-

ls crauat.s Que creiElUl Als paresl" em vad1r
pros !a noia.

ella. "5:16 d1ní3TS

Vaig anar a tr

8

, i el van di ctar snb la

~ast.ejava. l,'her~

teni, a -ensa ds1 t.emps

..

les asmes.

a totes

mlet. L'hereu no

f

mia i no

van dic

1

'1">..e!'eta.tR'8

1a fer el

m

:im9r

no val cap qu

...

v81~

m'hi va!

nsa.'" dos cops•

itè qn.

orti. el pa e.

dir -. l

os' mas09

If

La

geri;. de

CruTe~ats

de fei-

xist8s i. de duros! 11
- .".4uca:ra pots trobE.r una bona pubilla

- Nc ho sé.

~ ~~

F'raI1 9a •••

una oiea de por França••• Serum molts.

- lJ'o penso P ::íS que 'ens pO'rtfn al Ri t~,

però aJ.ro¡ ens a.1udarà. Ho ha

dit tothom que ens ajudaria•.
- Si fos que,st:t6 dG dim t's Gns voldriem

f\

pertot, però si aquest

que por"t€1r!! no vFUen •••

o valen ac! i vols Que

va1g'~1n a; fOl-al

- Si a FranQa no ens tracten bé i ham.téa pogut venir el pare,. ja us
podria dir que'

or~a.nitzarl

.,

..!lo

ra V3ga ]Tepublican.

l'exili!
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- Si a Fran98 hi ha anat el govern ,es deurà cuidar de nosaltres.
- Si hi ha anat amb quartos i fos questió de p.ocs

~ies ••• Ara,

si

al final l'hem de mantenir nosal1res, ja em diràs comI

- Tot està per a veure. Ho s abrem quan ens hi trobem pel. mig. Hem
de suposar que per a defensar el govern a Fran9a no ho haurem de fer
8

trets com aci •••

La conversa va perdent punts. U1 vigila els cavalls assegut a terra
d'esquena a un pi. Va

t~rart branquil~on8

ocells noctW'ns cercant companyia,
sil.enciosos mirant

e~

~erra

al

pet~t

foc. Xiulen uns

o sopar. Cinc hanes resten

foc. Deuen pans ar. Es una bona cosa que nomlts

poden fer ells. Poden pensar a qualsevol moment. E."n llibertat, agafats, en guerra i en pau. Amb això sol,

se~ ns

la meva humil

opin~ó

de cardó, els homes haurien d'estar contents. Però ells vol.en m6s

.0-

ses que pensar ••• Ballar, passar comptes, mirar les noies i guanyar
guerre s •••Es gairebé de dia quan tornen els expedicionari s. P~rten
....
tm mul carregat amb dos bidons de gasolina•••

- Epl Vosaltresl Ja som ac:! I
Porteu benzina?
- Podem anar

EL

Amèrica amb la que portem I

- Ròés, encara tens aquell tabac a la bossa?

- sl, home. Benzina

i /:àbac. Vols un passaport i tot per a entrar a

Franqa •••
- Noi, jo fumant em veig salvat. Per un fwador, si Colom Va portar
el tabac d'Amèrica, és millor això que haver descobert un nou m6nl
- El tabac fa perdre la memòria, espesseix la sang, ataca els pulmons
i t'a vi\l' e els estanquers, que originen tots aquests mals, protegits
per l'Estat.
- S1 l'Estat no protegls altres mals que aquesta rail
dentre dura aquest dea t sobre el tabac .iel senyor Colom, del qual
'.
"

.

no puc opinar si el seu descob·riment va ser un bé o un mal haven1i-h1

el t.abac pel mig, em posen ga.qol!na.
ois t em penso que això m8!'xarà !

'Ol • •

A veure?

sl,

j a podeu puj ar.

- T els cavalls?
- Desfènna' ls i que siguin lliurés uns dies.

No vaig poder saber si els 'Cavalls, una vegada desfennats, es van
mantenir republicans o si veient la cosa malament es van declarar
neutrals.
Fem la vo~ta a un petit poblat. A bord ningú no diu re$. El can! 6s

solitari durant quilòmetres i quilòmetres. Hem fet bé, es veu, de no
seguir carrete:rea amb compta-distàncies.. Ara, vora la via que seguim
es veu un pestor d'ow11es. H'aturen.
- Ei, vos, el pastorl en va aquest cemt?
- On voleu anar?
-

On

-

l

va aquestçam!,. dic joI

jo on veleu anar.

- 'Pe no sabeu qui som?
- No.
-

Som

oficials republ:b ans.

- Que enC8!'a D'hi ha de república?

- Qlè voJ.eu dir amb això I •••Aquest
- Es que he sentit a dir que ja

S8

les busca•. •

no n'hi havia.

- A qui?

_ A

~nt

Que com vosaltres ha passat per ac!. Jo em pensava que ereu

ls que els feien 1\tgir.
- Doncs no ho som. Som del Jllat&ix costat dels que han passat abS'ls.
- ~s que els que han passat abSlfl em preguntaren

re lluny ••• Què sé jo si

Fran~a

és gaire lluny I

si

bave~

anat

8

gai-

No m'he mogut mai

d'ac!, jo.
- Però bé deveu

F.,.an~ era

algun poble ••• ?

- No.

- Però bé deveu saber que hi ha hagut una guerra•••
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- Ahir, ahir
ho vaig
saber. Quan ja era acabada.
.
- Que viviu sol, ací?
o, amb Benetet.
- Q1i 's Benetet?
- El gos. Sempre m'escolta i no em contradeix mai.
-- l on viviu?
- Sabeu que voleu saber molt! On visc, on visc••• Tinc tm ~salot.. allà
dalt, veieu_, a mitja muntanya•• Veieu aquelles alzit;les? Dones alJ.à.
Alguna vegada e-ls que. em venen a comprar els xais mPhan dit que anés
al poble que veuria la gmt. com és••• l què. en tinc de t'er jo de la

!nt.? Que eigui com vulgui. Jo aci faig el que vull, sóc lliure, no
he cregut mai a. ningU •••

- P-erò sempre heu viscut. sol?
- 51.-•• és a dir, llevat d"un cop.. Va pujar una dona a01 dalt. Era la

primera que veia ••• l jo que li dic: "Que us heu esgarriat, mestressa?"
"No. He vingut a veure un home que m'han dit que no havia vist mai
cap dona".
- l vos què vau fer?
- Ah, ho voleu saber tot vosaltre.r Què preferiu. $ab:tr on Va aquest
esmi, o

sa~r

què va passar amb aquella dona?

Ela del camió dubten una Bstona. Jo, 1a veritat., em moria de ganes
de saber com va acabar a¡uella visita" però la gent del cami6 es veu

que en aquells. moments no

e8tav~

- Aquest està mo1t. carregat de

.•

per, aquelles histèria a•••

rom!l'l~oa.

No -són pas h19tòr:18 s de do-

ne s que vull BSDer j ol <Xl Va .aquest esmi r
- Jo, com que enraono tan poc quan sóc sol us ho hagué. dit igual
què va passar.... AqUi et c8!ll, ,.•1 .1 seguiu s~n~ deixar ramals, u~
portarà al Jl.mt.seny, que é.•.mo;tt. l1U1'ff

,~ Fran~a

si. hi voleu anar.

Per un carni a 1"esquerra t.robt;U'8u Vic, Jo no hi estat mai, però els
que de tant en tant

ém

venen a comprar xais diuen que és una ciut.at.
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plena. ,de bi,sbes .i capellans••,.Si

,agaf~u lm

.

csm! a la dreta trobareu

. Santa Coloma" i, més amunt,diuen que hi ha Girona on també els capellans hi viuen com el peix a l'aigua ••• Im6s amunt es troba Olot.
Fran98 es deu trobar

més snunt encara•••

Em posen en marxa aense deixar acabar de dir al pastor. Ell resta
~a

estona paT'at 8nb la paraula a la boca pensant, segur, que la gent

és tma cosa molt estranya 1 que ell fa bé de . DQ. t.enir-hi g&ire
. . tra<>-·
. .
p,O~la

tes. De CQP $S

a seguir-nos.,
.agrane gambs:les dient a crit., pelat,:
.
\

- ., •• i aquella dona em va alegrar els ,penssnents

\IDS

dies ••• i quan els

tenia més alegr.,s em va deixar ••• I ni mai l'hagués coneguda I Que ara
hi penso tots els diesI I I

El' cmri de la dreta porta a la carretera. Segons el pastor ha--

viem de 'trobar

Santa Coloma. l abans de trobar-la•••

Aviaci6! - diu algú.
- Oh, i ac! no hi ha on amagar-nos •••
'"

Para el camió. Depressa,

fi.

n'aquell

DB rge I

Hi ha coses que no estan bé. Jo suposo que llavors la guerra j a era

guanyada pels uns i perduda pels al 'tres i no li venia d'anar contra

un canió més o menys. Però una cosa són les deduccions d'un camió
i l'altra les

d'\ID

Estat Major••• Em sento bales des de la cabina al.

final de la caixa. La tripulació està allargassada a la paret d'un
marge, amb 1e s mans al clatell. No sé què en treurin de tenir les

s al clatell si els hi tiréssiu bales, però els home.- devegades

fan coses que jo mai he en tès.. prou. Dos es veu que han rebut.•
- Fugiu que ara tornen i rebrem tots •••

El fumador empèd&rnit 1 l'.Be~br1a1re no

:ran

cas de l'avia. Cadascun

es carrega un ferit' a coll i van cap a la earret.eP8 on s'hi veu gent
i més ll\mY la polsaguera de quelcom motor!tzat. Els avion'S devien

anar contra tot allò •••
- Un metge I Hi ha un met.ge entre vosa1très?
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Cat> resposta. l la gent. vol ~e~ir aarre~ra amunt.. PI'èveig prob~e

mes. Un d~. la neva tripulació ea despenj a una g¡an pistola i torna
a

fe~

la preRU1'lta.

Algtma s'aturen.
- Si jo an6ssrmat. com tu 'et contestaria que jo fora dels fronts no
en faig res de les a!'mes.
- . Tu la sruer:m la deus

haver feta amb la llengua!

- ,t.To m'he Y"evolcat per tots els fronts i snb tres .ferides. ll' agrad

ria· saber les que portes 'tu ....
Les ferides,. és al dava1t que te Jea
.
rèsmlen! l no és la mllor
8

la mà.

m~èra

de demanar metges amb una pistol

..

- Jo no duc ferides perque devien apmrtarmalamen t. l al davant hi he

anat dea del c~men9ament••• Ja ~o hi ha annes, d~cns. Tinc dos companys
ferits d'aquesta passsòa del' avions••• Sabeu si entre

e~s

que fugim,

1 dic fugim t, 111 ha un metge?
- ,A.ra ens entendrem. Em sembla

darrera aauest.a gent ve una anbu-

1ància.
El tripulant ha abaixat els fums. S'acosts al

8~U

interlocutor i 11

diu:
- Es una pena haver perdut amb gent com tu. Q.te tingueu sort companys.

- saJ..ut.
- Salut 1

Arriba l'ambulància. Va plena de gent que no és la que porten
&que st.s vehicles. No volen baixar. Toma a sortir la pistola.
- Porteu un metge? Tinc fer1tst
- l'hs venen al darrera•••

- Que hi vinguin! Hi ha eap ~t@? O d'ac! no es mou ningúl
Un ci~tadà del costat del xo~r treu aspro~ ~ l'escena.

- Us adverteixo que si bé sóc metge, ara no puc fer. alt!'a cosa
don~

qUi!!

cCI1sel1s. Els de l'ambulància per anar m4ft lleugera ho han 1lS'l-
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posar en marxa.
- Ara "haurem de 'trobar un mecànic.

A~f

es vf!tu q'-18 hi ha de tot •••

Trobar un mecànic, que es va 't¡oobar, costà aturar set escamots de fugidors.

- El can1ó està foradat de pertot •••Ara, a n'el motor no hi sé veure
res ••• Espereu-vos , potser ho podrem endegar. Veieu aquesta P898 tren-

,cada? Es la que ve del pedal ••• Porteu eines?
- No ho sé. A dins la cabina hi ha. ma caixa •••

i posaren un
-

pedà~...Aguantarà,t'ins

que aguanti. S1 no ,aneu lluny••

l vosaltres., on aneu?

No ho s,. Fugim. Fuig tothom.

- Si voleu t'ugi r a eavall•••1'Tosaltres volem anar a F'ran9a•••
- Voleu dir •••
ira quan hi sigue¡j a la vqra si no hi vols entrar, baixes.

- Fet I
Arr~bem

a un poblat.

- ?"1l'eU: un garatge!

Ens hi aturem. Ea, buit" peTò hi ha un taulell, ple

d'ei~e.s.

1 peces sol-

tea. El mecà:qic ,sembla que ha clescobe:rt un, tresor•.• Mentre està pro-
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vant de fer-me . rodar millor, s' ubra
la porta del :fons del
- garat,
:1 fa la presentació un vell alt ~om un sant Pau i llis com un p
~.

de telèfon. La tripulaci6 no ho ha vist però jo m'he adonat que h
deixat una arma darrera 18 porta, abans de dir:
- De qufns sóu1
th de la colle no vol problemes i

respon:

- Dels vos'tre-s.

L'home dubta uns moments. Encen uns llum.

- A:!'a ho ve ig de qui'

.

.

u ••• Que us ha passat?

- tm.s avions s'han enamorat d-'aque.st can16 :1 si ens ho Dermeteu ml.ra••• Hem vist que no hi havia ningú •••

'm si el poo

- No_ us preocupeu. Pr-9nau tot el que us' fa<ñ falta. Jo no hi entenc

res amb motors. Eren els nois que portaven el

garat~.

Tot eatà tal

Im !lo V sn deixar.

- en

els teniu?

primer dels que en tÉu19n la culpa q
la passar'

si no· tom

S ••• l

- On els tinc. ~.1 Fa mesos que no

,

l

passi per aquesta porta, j

.0

•

- Si ho feu, .el que no la passarà més sereu vos.
- l què ••• I He quedat sol i tant me :fa una cosa com l' altra.
- No poseu mala sang. No hi mor tOthOOl a la. guerra. Tots nosaltres
l' hem feta i no pas, al darrera•••
- Si torn'en, no palfserà rea. Ara, si no tornen ••• Si em tornen els

nois faré barretades a tothom. Si no tornen algÚ no en veurà mai m's
de barretades. l d'act nc

em tren ning(t.

- Us podeu equivear. ?odeu p~rdigonejar a algú; que no hi ha tingut

res

8

veure si els nois no us tornen.

- Jo tinc els comptes :fsta. Els noia van msrxar amb els- vostres,
com
.

In voleu dir? :t>epublicans'l Danes va marxar amb
cont~a

el~

republicans. l

eId republicans hi anaven la gente dels f"ront.s i ¡a que no hi.

la que

81'8

manaran tis pobles, eren molts
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,naven contra els nois. No

8'ran

tm;.cament els que tenien al davant· ,

amb un fusell als dits. Hi anava gent a oentenars de qu1lò.etres del

fronts contra els nois. i, entre els que hi anaven hi ha la d' Bql..8 st
poble. Jo no conec els ,soldats que tenien en f'ront\ però cor.e e els

que anaven contra

e~1s

que no s'hal mogut del poble••• l si no. tomen,

jo pe-rd1goneJ o.
- Us hi

Va

la pell,

hom~ •••

no me l'has vista aquesta pell? '3stà
ha :ret el fat. Jo he passat vuitanta a.nys

CBTlsadi'\

s~nse

de servir, ja. Ja

fer mal a ningú. L'es-

copeta que tin e darrera la p~r ta n~ ha tirat mai a ningú mes q

les perdius, i a un gos que ea va tornar rabiós i no hi
remei ••,.però si

e~s

Va

ha\e r mes

.nois no t.ornen!

- N'hi haurÈ: molts que no tornaran, 1 si tothom f'es igual seria pit-

jor. Uavors s1 que de debó no quedr;.rien republicans al paio.
- Nois, això ja està. Em penso que podrem anar J..llmy &i al can1ó no
li surt

lm

altre mal.

Teniu menj ar?
- No. Però som molts.
- Espereu-vos-:,

L'home torna al cap d'fina estona.

- Aquest 110m el gus"'òava pele noia •••
Guard~u-lo. Ens emportarem això al:tnt, pe,rò el llom, e1. llom guar-

deu-lo peJ.s nois.
- Vols dir?
- Guardeu 'el llom, us dic! I.. tant de bo hagiu de guardar les perdi';"

gonua8S •••
i sero.11u 8.c¡u~-st esmi us portarà a Olot•. Potser hi haurà mol ta gent,

no ho 8é.••• N'he viat passar molta •••

Durant. hores :rem el camí en so.litari. J,l'ornés tenim un xofer 1 la
I

.

tr-ipulació 8<torda reposa'!'. Ea fE! C:Lar i al llunyes veu una carretera.
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Pérò 68 una carretera que quan es Va fer ningú degué pensar que vindria

lm

dia que hi pa$sé:s tanta gent a peu •••

penso que les coses en'a han sortit tan capgirades que fins per
entrar a Fran98

tindrem feina.

- S1 tota aquesta gent hi va, no hi cabrem!
o cree que 'tanquin la frontera i ens deixin agafar.

-

Alt~s

veaades lla estat tancada la :frontera 1 s'ha passat.

Irò ai

.a que van a vera'

ni a Fr

e .•• Amb

això no s'h! oanptava ni aol

•

L'amic escombria1r., els qual sense saber-ho ell té totes les meves
simpaties, diu:
- Si Fr8IlQ8 68 el paí. s de la llibertat, sempre hauria de tenir una

reserva -territorial dedicada a

a~o1lir

els homes que fugen dels paisa

qua no n'hi bar
Un de la tripulació ha anat fins a la carretera. Al tornar diu que

s' ha de despertar al. xofer i marxar tot seguit. ,• •
- r:.S una bogeria. t.To no sé per què se'n Va tanta geut,·. He preguntat
8

varis el motiu. No ho saben. l/Tothom ho :f'a", m'han dit••• Es oom tma

passa, tma epidèmia, CJl8 s'enoomana, ea veu•••
Es desoert.a al xof"er i se' l posa sJ. oorrent. del què suoceeix a la

carre 'te ra·.
- Si hi va tanta gen t pots&r hi haurà complicacions.
guerre8~

i a Figueres hi arribarem, em Penso. No

tm

Jo sóc de Fipor de torna1'-hi.

Tenim una casa a.1s. afores. A mi ant demanaren la lleva, i abans dela
guerra tot èl qu.è havia f'.et. hayia estat anar

8

sentir dis <1irsos i

tant anava a aent1r eled"uns oom els dels altres. Sempre m'ha agraiat
'D't.ir a oarlar ja que jo sóc inCepa9 de dir rea davan+.. de més de sis

persones. l' a casa, a casa el pare és fedèra1, però ja se sap que els
federals després del Foc de La Bisbal noo~és n' han estat al oasino o

sIs

l'ha defensat

8~

cR,ldno, è1 pere,el dedera1isme.
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l

la ro

conte1.xements del, pais nomia ela ha fet notar amb· la

cuina.

ub!! eà. havia. fet

un

QUan

~.

bon.a :i.nte Nenció a les Corts','
~

...

t

. . . . . .

el pare deia

la mare que :tes lJ!l b

blioa, el pa

va dir: "Avui. Marieta, t.oca cabrit rostit.. l

1 6

nyis: rea 1"

d'oa~l:re,

estofat. Quan va venir

la nit, d'aquell dia el pare

Va

l~.

Repú-

~o, ~

cu!'

,quall 6 d' oatube. l recordo çue

''t8.!-:1eta, n.o facis r

•"

Va

pla-

recomanar

que l'endemà. sortís la 111!)saa de les festes. Vasortir distint de
vo~!a

.

00

dir entrant a la

rdut••• 1l El 36 ls mare

Va

>

demanar'

com havia d' Ma!' la Quin

i el peTe li va contestar: It Marieta, no mat.4

tia res. Ja hi serem

s ••• lt

1~

t

a la cuine
què no port

S'accepta el

crec que

Pe!' eouestes

ordre-s i

pare l i passi res. Per tant, jc dia,

'1gveres i

l ccmió :rin

passa o no as p

~.,.o

per

'ona es ,vegin lea coses

antera?

ala

del xo:rer.

••• Jo ara ja conea els cemins•••
l no cal anar. per la carretera
.

agès del noi de

Hem arribat a la casa d
li t'a un

Ma,..i~taI

i ela f

mb belet.s qu

~l

Ha -w:rnat

Compareix la mare
del
-

noi I Mata. els pollastres que puguis

dgu fer te'!UPB
qtl
,
,

xof'~r

no n'ha menjat!
amb un davantal.

eixu.
'

La bona dona, amb el dovantal als ulls,
~a

A la tripulació

sn :r-ebude.....

- r:¡arieta,

na de

Fig~eres.

abra~a

l'escombriaire. S'adc:>-

ccm:rueió 1 seguirJt plorant abra98 el noi., L' e9combri~ diu:

- A casa no m'hauria

abra~8t nln~.

Us l'ag-ree1xo molt aquesta abra-

9ada, mestressa •••
-

les <-..oses ac!?

Can est
,¡c;u.(:»uen t.

~TO

puc

'n'trem. entrem•••

ixen el

n
d1..~

••

.•

end1n s.

sen

dV!S80dif? ps

or~,

la darrera t!ip~~ció

PassQ una n;i.ten blan,c,' .yull

COlltar. ~t!'a

dues llums, i sota

~~

diree-

c1ó del pe.e federalista, cine ex, eoreba'tents poson nord a Fran98 ap&r-
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tats de vies transitades.
Ha tornat

el guia federa.l. Diu que no es pot explicar la quantitat-

de gent que entrava a Fran9a. l no 801s per la oarretera general. Ara

s'ha vist, diu, que les rutes privades les 8abitín molts fug1dorea o
s'havien mobilitzat tots els passadors de frontera, professionals o
afeccionats ••••
- ••• 4s que te'n f'èien venir ganes al veure

aquel~

mun16 de personal!

o ho he reumiet dues vegades, be fet balan9 i penso qua no m'haig

de mour•• Potser haurem de treure els retrata de- Don Franceso i el
d'En Caimó, això si ... Jo sóc fedeY"al,

pero

federal de vots. sl la da-

rrera vegada vaig votar amb la candidatura desplega.da 1 potser sl que
la vaig acostar massa al nas del president de 1.8 mesa....Diu que ha
passat tota mena de

~nt,

o per les carreteres o

per canins que no-

'-,

se1tres en delem particulars ••• ministres, escriptors, el President, el
~r

poeta MachAdo •• mai m'hagués pensat que fer v.reos ells 's'ho agafés-

sin malament d'aquesta manera ••• Ea adir,ha passat. tanta gentada de
tota mene que

IlO

és eXageTat dir que 151 bé la Rep(,bliea no ha qtltdat

despoblada, sl ho ha quedat de repub11c 8tl8 actius••• AlgtÍ.

"QUedarà tma

l~epúbliaa

el Que ha~i de ser

ha dit:

com quan va venir, sense republi} an8 ••• ~ fi,

a.rà.

Ah, i aquest csmi6, no vull orgues, jo. No

vull que ea pen$in q,ue l'he robat. El de1xe& a la carretera, sents,
noi?
'han deixat

8

la carre

ra. Encara el xof'er d

Figuerrea

tingut tJempe de fer mitja dot'Zena de passes, he

,.

aturado~.

baVi

at testimoni de la

darrera batalla de la guerra. A la que hEl comeneat
81 damunt, ja no hi ha hagut

110

Crits, empenti

puj ar-me gent
, jurament III,

enaenysOEts de pi-stoles •••Els que no ban pogut pujar:
1 nosaltres anellí a peu, que hi vam. tothom!

- Aquests·, que vulgain fu$lir

embarcat I

8

cavall deuen 'se,r di

que ens han

160 ' ..

Gent del mateix

p~s

tit a dir que és \ma

s'han batut una vegada m's entre ells,. Jo he senespecialit~t nostra

aqu@sta que es

II8nife~ta

de

tant en tant, com el pas d'un cometa. Es veu que si no ens pogu.ftss:1m
batre

CBÒa

nanbre determinat d'anys, no seriem com som. Tot l' f61Y en

batem a crits i, devegades,

8

canonades. Aquesta vegada els homes

s'hàn batut per una p1a98 dalt d'un camió que :rugia a Fran9a. Mentre
durava el micro-canbat, he senti 't:
- Jo no sé què hi an~

a t'er

a França, Mm-ti ...

- Què volies, que marxés jo i quedar-te tu? Encara no has :fet enraonar prou aquests mesos?
- Veuràs, jo ni be tirat banbes ni he fet por a ningú•••
- Per s mi és com si n'haguésBis tirades, de bombes. Està bé que siguem revolucionaria, però tsnpoc n'hi havia per a fer-la a la teva
maner'a la re'\O lució amb els revolucionaris més ben plantats ••• I
•••

... Però que has t'et alguna cosa que jo no sé

per~(iè

hàgim d' S'lar a

Fran9a?
- No, però tanpoc han fet res els PalomerelJ i hi van.
- Sl t'ho mires per aquest cantó, s'hm' quedat êls Riera i tamb6 ens
. podriem haver quedat no saltres.
- Aquests, quins

\mS

aquests I Aquests soo. els que ens venien a dir,

els b1tJ.Jsts que valdrien i els que no. S'han quedat perquè només 'tenen bitJ.le te bons.
- Però, Pere, sl a

F:rSl~

no em entendran, si no sala ro el francèsl

- Es igual. L'aprendrem. Després, n'han entrat tants del pais que
podrem parlar com sempre.
- Per a mi t' has espantat massa aviat.
- Carmeta, allà on va el cotxe

'\e

el senyorl

nan ·$cabat guanyant: els' de daJ.t dei 'Camió,. Estaven mes ben situat
per a la petita batalla. Els d, baix han fet el que solen fer sempre
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ls que perden .. Quan el'càn:t.ó ha estat fora s'han,

:f~t un

tip de diI'--

li de tat. Algú, al veure' gent armada' dalt del vahicl-e es -pensa
. .
-que·
.. '
.

'

~

va a t'er. front a la Jonquera pels volta de la qual s'hi arriba sen8e maasa dif'i.CU1tats,.' Ens at.urem. 'Baixa gent.. Veig grups que parlen.

Uns, mirant a Fr8n'98 fan gestos de mal gust abans de la
contuments 1,jo què alt d'aquestes

C088S,

~erra,

però

potser jl8 tif'1cats. Toma

aJ.g(¡ de la tripula c160c> '
- Es igual ••• é s iguali

è diuen?
- Aquests que8.'n desdiuen. Diu que els h9 han dit que porten la geni
pers8nega18so~.....

al ras, a ,les platges 1 que :La fan guardar
- l. en eanps de con oentrac::f. 6.

- Oh, caràil

- ~s 19uBJ.. Jo prefereixo un 'Canp de concen~tl'aei6 :f'raleès, F¡:an9a sempre ha estet molt més aV8f9Bda que n.osaltres, que pas que m' 8gaf1b aclll
- A mi em t'a mòlta por qued~me, però un' camp de comentràci6, per

francès que sigui és un camp de concentraci6 .... l s1 és al. ras, a la
platja i guardat per senegalesos, no és cap hoteJ.' eh?
- A veure, qui són a¡ueate' que àiuen tot això'?
La totalitat de la t.r1pUlac1ó baixa. S'acosta els gJ'Ups que

discu~i

xen. No s'entenen.... De cop, uns pocs em pugen ai damUi1t i em fari entrar. a tot

~

per un can! lateral. Jo ja no era el d' sbm. q.ue

una punta de: gas. em m8Djava els quilòmetres per llargs que

~b

foss~n.

Faig el què puc, però veig que &i hfll1 d'anar lluny quedarem 'malament.
- Si p~r ac:! hi ha mal·s .{'t*808, ens acostarem a 18 frontera per altres c.anins.

- Que ja els sapa?
- No, però jo tinc sentit., êie 1" orientac!6. Mentre ei cam! segueixi
I

t:IIlunt anirem b6.

- l si no hi segueix?'
- No ho comp11qu8u. q1 no hi segueix passarem pel dretl
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El cani anava fent. 3i anaVa a Franqa no s'hi matava gaire. Fa estona
que rodem. Si r4dem massa est4na, m'ho sento venir, acabarem sen sa ro-

dar.
- n,tira, Darnius.,ba1xareUl unà estona. Potser saben més coses aques1B •
Baixen dos components del passatge. Tornen a la poes estona.

- Què?
- Noves, noves ••• no n'h811 trobades na 98a. Ara" ens han donat pa i
vi. Hi ha gent :fora. Hem preguntat pel Sindicat....,
hom.8. Què vola q4ft hi. faci el Sindicat
- Jo j a et tocava el peu,
.,
. '

a

n'aquesta s altures, a Darnius?
ira, ja ho havia demanat quan m'has tocat el. p.eu••• QUan es fuig a
Fran~a

no es: té pas el caP en tot.

- l què en diuen del Sindicat?

- sl, que ningú en S'ap

1"88.

Ein penso que ena hall p~s per gent dels

1trea. Ningú sabia res de res. Fins han arribat. a dir que ni sabien
que n'hi hagués de Sindioat. Q\Um&ls hi hE preguntat si hi havia

molta gent fora del poble, l\an dit que era un poble de paa aquell, i
que pot.ser elè que hi fa1t.av9'l 8vuih1 ser1en l'endemà••• Això sl, ens
han dit que aquest cani ens portarà a Maas8De~, i Çe Mass8Det en surt

un que porta a. una.mita, 1 ' ermita de Les Salines i. que França, de
üts Sa1:1nea, ja es veu. Ara, són camina que van, per la galta de les

muntanyes, que to-t són g1JtavoJ:ts•••
Fins a Maasanet.., malgrat l'exeé41 de revelts, anem tirant. Al· poble no &s veu ningú. Arr1b«n a \ma pla98 amb

..

plantada al mig. Penso que no
'.

/~u

~ gran' ~rra

de ferro

ser obra dels roigs. perquè ningú

no l'ha 'tocada aquèsts die4. Un sol home està t.ancant una porta. El

xorer li pregLmta pel cem1·de iBa- Salines. Hem de recular tala mica.
l

8Q.\18J8t

farro dé la ple.9a, qui 11. va po sar?

- Ui, és cosa del dImoni. Li va poaarfa molts anyo....
Com que be sentit a dir tantes coses d.ls ,"oiga, pen-eo que 's1 6s cosa

del d1man1

pe~xò

l'hi van deixar•••
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Envestim ·el caní. ~e lAs Salmes. J~t si pogUés, m'8e1ucarl~ d'~l

perquè vaig<:ll1e' d't.m manent

xofer prova

tulS,

- l\1xò no tira

8.

l'altre diré pT'ou. Fins que ho dic. El

dues, tres, deu vegades•••

.·s.

l aquellamunt.aDya Ja parla 1"rancè. I

-

- Hi. arribarem s peu I No he pas fet.tot aquest 'camí per a entuDmSl'-o

me'n.
- l quan ,arribem a Pran98••• 1

~8

i sap les coses qt2 ens esperen.Fttan

j~.

- S'han acabat ·els. dubtes',

de tant,.n :tant s'ha 1"i cat Espanya endins i ara serem moJ.ta que pot-

ser ho demanarem •••
~

marxat muntanyes smmt qnan ha cla5j~. Cada eop ea veuen m'a

petit'a. Vistos de llu
guerr8~

rsn~

que

l~ha~in

iguin homes que hag1n fet una

o é8mblaqu.

m'hal paret al dannmt de la cabina. X&'rrotegl

....

00 ells

-

1edment una bella

tana. Ara han vohtcel amunt amb una gran :xiscla(r
de t'lai rar e ls ho

di

un esmi d'ea-

rouàs 1 que segueixin, per a elJ.s,

vers aquella muntanya que ja parla fran

Aa+A.

•

crita ••• De la carena del. CoJ.l de lJ.1

.

• La n'Bela-

o t>erdigona.J d.aU8ndi r amb aquell

s veu baixar gent. Eln deu-en ha-

ver vist de 11uny al mig del can!•••

no bi

ha~i

algú••• I

Jo no puc manifestar els meus. sen:t-1ment8 de massa

tant el trontoll al

puJa~me

gent al àamurrt erg egt>

mS18 re8~ ~rò apro~·i·
\m

sonor cop de b't.-

zina- Què feu,

im~s'!

..

-ma que

1 prlmer xofer que vaigt8nir, el

xofer Pau, atl,lb les mateixfU. patilles d'abans de la guerràJ
-

r¡a

tocat 801 J

Si no haguês estat per El oot1:lp!'"ometre la colla,. hagu6,s tocat la botsina

una hora seguida. Ells amb 811.8 p

,r no

'8S

oooéíXi.en o

cone1xlen
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de poc temps, però al voltant meu' hi lavia:

Rafel, que s6n pare era dels' de :Prats' de Moll6, é1 dels all' aeos di

CI'ltJuie,
Gabriel, temps endarrera menor d·edat, el que feu ~l primer cop d'ho, d& la seva vida al robar-me 'per emportar-se la xicota,
La miliciana Mercè, amb Nasi, l'enamòrat a tot risc,
Andl"'lu, que per Aurèli.a es feu esperitista~

El que no volia merija-r p81"'què el pare de la xicota era dels altres,
El xofer que

'em

feu t'er pretionell', i contribu! amb tmes declaracions
,

no cregudea, a la

pl'eS8

de Terol,

Cana1et, que e8 'trobà,aetu8l'lt a la trinxera del davant, a

lm

amic de

tot.a . la vida,
L'home delmaJ. de queixal, que encara anaVa amb 1ma mà a la galta,

Eugêil1 1 Féliu, els visitants del' p811er de la concòrdia, que van fer'
la guerra un contra 1 ' altre, i que ara torn a".m a Casa junts,. •• Un 8' e8-

.. del can:rP repuòl1cà 1 l'altre de

l'alt~.., •••

- El,can1ó de ca8al - sento que diu el xofer Pau a l'en't.rar a la cabina
i veure les estampes de dones

a la :fresca plant.adé8 darrera el aeient

i al soet.re.
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- Si....bé jo el portava. Era vennell, abans •••Mireu!

Rasca la pintura de eamuf'lametlt. 1 surt aquell vermell' rabt.6e de

qu8!i .

tots erem neutrals. El del' Pau 'em con-eixia mol te secrets 1 era' home de
bons dits davant d&term1nsde8' avaries, encara que jo abans de la gue-

..

rra era rar que ningú m'hagu6s de posar les mans per dina en quest.1ó

d'avaries. Prova d t engegar~ Jo hi poso totS els meu·s senti ta perquè
1<op8!'ació surti bé. '

- ,...• .,'1 estar avariat que llhagin deixa.t ad. •••
- Si jo no el

po'Sb

en marxa no 11 posarà ningú I

Obra la tapa del motor, mira, 1'"'étllira, torna a. mirar••• l mentre dura
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l'operacio posar-me en verxa sé coses de la. colla. Deien que si s'ent.rava

Fran'98en 'Camió no ~e1en res

8

corria amb matr1.cula del.

~lari8cal

- Jo, quan he vist aquellea

l.on~s

.&

ningú, però. l'endemà el camió

Pétain •••
~a

de

plat.j a i de, la manera que hi

tenien la, gent....
- Jo hi vaig anar al caup. En deien Arge16a.,•• 0 una cosa semblant..
,ve. volt.at d6 filf'grtro snb punxe9, però jo durant. la

~erra

l!;S-

m'hi he

guanyat. leo vida tallmt. aquestes tenques••• A la primera nit. vaig :fer
un :forat .:I.nh1,

v~

passar una

COJ.J..A•••

- Tots nosaltres hi vam passar. No s'havia pas fet, ura guerra per a

passar els dies dessota una lona d' tm CIi!lP de OQDcentració al' aire
11iu~e

i guardats per -senegalesos amb una snel.].a al

1'lfi s.

- Diu que aquell esnp, o alt!'88, .ja havien servit quan la guerra del
,troze per

Ei

guardar-hi alemany s.

18 alemanys van tirar bomba 8 con "b'a molt 8 t'rancesos 1 A nosaltra
no ens havien d'hs\1! r donat. el mateix tracte.
ls que han "tingut sort J1E¡n
d'anar aJ.s

C8np's

e~t.at

m'han dit. t

.
l.,~

gent,. de pagès. AbS1S

de ccncentraci6 s'anaven a llogar als mas08 i el re-

bien com si fossin de la fanil1G.
- Ja.

m'~dar1a

saber quina vida espera

8

n'els que s'hél1 quedat als

••

can'U~.'

-

Un

dia o altre a1mí se'n deurà cuidar••• A més del_g'Ovem de Fran98

hi ha el

dJEspan~'8

i &1 de Catalunya....

- Ala canps1
- Home, aquest!s t.anpoc eren

8 les tr:inxar,s 1

- Nosaltres a la guerra hi vam anar a f'es:tf!tj ar.

- Què voleu dir a fe9te;j sr?
- Això, festejar .. Qu-n es' festftja amb convicció es festeja h¡ hagi o
nó hi hagi

ba3.ee. Festejàvem Sl.'RIP.ta., Hem deseob¡rt ,que f'esteJ sr vol-

tats de perillés un gran f'8ate,J er.. No cre'C qus

&nS

agafin per have r
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anat a :fe stejar a leo guerra.
Ja cone8 :la veu de tots, ara. Es Nas! qui parla:
han festejat i 'pr,ou. Jo he :fet més. T1nguell t, la por m,

important del t16n et vaig seguir t i la por no m' ha deixat.

en

tota 1 a

campanya. Ara que s'ha acabat. t'ho haig de confessar. La por que jo he
tlnmtt no l'ha t:f.nguda mai ningú. l t.u n9 'n'has sabut res. l tota l
por que rl'ha SGg".rlt durant

tC9S0lj

l'he passada per t.u •••

qua

- ·Jo he he S&blIt .empre la por quo tenies, i

:la tan1es per a ml.

Nas!, per a mi tu -ets èl m's valent del món. Passar la por que has pas-

r :.ma dona,' n

et

queixal no

IJ'hOt1B del

-

Di~oso

ho fan els

de vosa.1:tres. Jo

El xofer qua em portà amb
1

~eiu,els

od!.a dir

t!'a cos

be 'passat unti ro,¡erra

alt.r

la que

qUi

dir:

ib nal de queixal J

t. no diuen

1 Can

Va

•

ugenl

dos dal paller no apart,en ela, ulle de le8 manipulacions

xofer Pau.

que :fa

eseo1l1t~.

no &ssel"-hi a

~

ixen mossegont,..

El

ns

IPS)

lea ungl

J.ls, ¡e r si ve una altra.

,

lb por d·

r:ra•••'

- El cani6 marxarà! - d!u triomf'a1men t el xof'er Pau.

La totEJ.itat dels: que no
ntraeió de la

dol~

¡vlEm vo

ixen a tot uolaudir.

l

Fr

¡t tjactes amb el s camp'$ de Con-

- ~Jil cmnió i1)srxa.rà. però només té cordE'+. par arl"ibar a la. vila. ~ls de
i tal us haU!"en d'

la

avitl.ar••• Arri.barem Just davmt de Cal ano

Joan.
A J.a carT6tera. anem contra corrent i algÚ ens insulte grollerament.
El.

xo:re~

Pau

e8

fica per canin

interiors.

balla però hi arribem. Pau s' aa
-

AlgÚ us pujarà per

anar'

Arrib

a la vila anb tra-

e tots i els dóna una solució:

a Bar,celona.

D1~eu

que aneu a eeperar el

que han guanyat. •••

Pau m'atura davSlt el portal de casa
portal és- el m~telx,
. , l'ano Joan. El
' .
'

un gros

p~~tal ,de ~us~ gr~sa upe.,

.

mic a descolori'da., qué s'est1ntQla eR

dos pilastres d'obra vista. Truea. Un gos guises.
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- Aqu&et. deu ser nou. gl que hi havia abans j a m'hauria nairat
lluny.
~'obra

el portal. Surt l' tm10 Joan

-Ac1 el teniul
- Paul D'on surts?!

He :fet una guerra. L'he a.canada, i aa! teniu el camió.
,
•••
L'~ ~ohat

en plena rm.mtanya, 'Tora la :fr.onte,ra••• L'he conegut. amb

les postals que la senyora Maria em volia fer treure. Jo j
lme~ a1trea.~ penso"

tTe1.8 unes i n'hi posava

Ei

ho feia.

peTò, que hem arri-

bat just....Qui sep quants viatges ha t'et i amb qui•••Mireu, el vaig

rascar i encara es veu la pintura d' abancs....
- Blh i tu com es't.às••• Te'n 'U9 ~ anar a la :franoesa" Paul
o estic' bé.

Més d'WlR,

V9!ladR tri"

n'he penedit d'haveI'o-me'n anat

d'aouella manera•• Qu~t to:rnent de nc voJ;roer entrar a

Fran~•••

, vol dir això de. tOn1A1lt de no vo1guer entrlt-tB Fran9a7

- si,

qU&D això s'acabà, això vull dir la

gl1er~a,

fugia t.ot.han. Jo, co

olts em vai,;;( deixar gnanye.T' per aqml1a febre d'anar a Fran9a que te-

nia la R-mt. m,.a com 8i

e~

volgués fer la

p'~u

de les vegades que els

:francesos 'han v:fn9,Ut ao!. Però pel ce.m1 jo ja anaVa {)ensant. què dimoni
hi far1ajot a Franc;a. Pe.ro no es podiR recular. s'haguf§s agafat. can
eí haguésaim desertat.... Però a ~, A.~l.'ibar a }i'ran98
cOGa

W\~r;lmnt.

je vaig veure

l>fo s (hi cabia, 1 ens van deixar 8 dispesa,

sen~

la

dis-

pesa a J.es pla:tgell d'Argelé-s. Allò per a. mi era com uncàst.ig per haver perdut la guerra••• DeiXiÍven sortir els que volien anar a J.' alt.re
"

costat. Aquell altre cost.at
~oa.

qu~

ens

t.irà canonades durant. mesos i

ms guardaven s-enega1esos amb ordre de no,

de:J.x~nos

mount,

però potser feien, de tant eT" t1mt,els ulls grosso,s, 1 la gent a la
quals els banys de sorra 1dEt v.,t 1 la perspectiva de fer-hi una llarga

t9mpor~a

no els hi provava, va aprofitar aquella bona disPosiQi6

dels senegalesos i va deiJmr el camp ••• l ac1 em teniu, a mi i al ca-
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mi6 ••• l vos què feu? l la senyora !lraria, i els demés •••
- De momen t ens depuren.

depuren?
sl. Han fet un cens amb afectes, aue mereixen una "A" i dedesa:fee-

- Us

_

te s que presenten
-

tJ?'\

lm a

"D".No hi ha. neut rals •

em penso la <pe teniu•••

_ Penses bé.

T'el dems, anem fent. Han tingut de tornar a sortir

els cavalls. }To hi ha suc. Els vehicles van amb gasò8!n, un gas que
s'ha inventat ara que es fa a basa d'eacofol1es d'atmetlles i avella
nes. L'enlurnenat, com <:pe la corrent és tm misteri, sort de les espelmes i dels llums de petromax.
- Així. tot allò que daien els de l'altre costat que a la zona roj

no hi havia res, que la gent es moria de gana•••
_

r~ira,

act no hi ha tabac, però la gent ft1Ila, no hi ha farina i es

fa pa, no hi ha 011 i la gent va untada ••• Estem dins 1 ~ època de l' inter-.eanvi. NosaJ.tres cobrem els transports amb espècies. l a l'hort

ja no hi ha flors. N...llarnta i1 merduix. l tu quinlJPla portes,
- Jo ••• El transport deu estar fotut•••
ira, m'ha agradat que hagin vingut., i m'ha agaadat que hagis pensat que em podries fer content tornant-me el camió que et deu ~onèi
xer més a tu que a mi. Ho provarem. Portarem el. camió al ta1l.er i
veure què en podrem fer ••• ~tra,

8

e veuràs a la Haria. Estarà con-

ten ta de veure' t.•••
'han portat al taller •• A mi córrer a base d'encenalls no em fa

cap gràcia.

Em

comparo, sense benzina, amb els vegetarians••• E1s mecà-

nics, ara, són o molt joves que no estan per la feina, o

j~

d'edat,

aqup,11s artistes de l'eina que no trobaven dificultats en res. No hi·
ha peces de recanvi i les reparacions les fan a l::6se de torn i de sim-

fonies de 111118 •Durant els dies que vaig passar entre cops de martell
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i anades i vingudes de cargols, vaig sentir moltes

COS8S.

QUi és que

s'ha de pensar que un camió pot escoltar?
- ••• i ja has vist amb els dUners què ha passat. No valen. l no diguis res ••• ! La vila que sempre havia estat discutidora de mena, sembla que pateix de mal. de llengua. Al. cafè, que no s'hi pren Cafè, has
de parlar amb sordina i mirant qui hi ha d'escoltador.
- Oh, i això de no poder sortir del cinema que no al d. s el br cai • • •
o ja no hi vaig. Els dies de festa, a mar a fer arrossos que ara
és de debó que són de noranta- cinc••• No podem anar a cacera perquè
les escopetes només les tenen els de les boina s.
- Ja veus com ha parat tot plegat.
- l tot per culPa de gent amb la qual no ens hi haviem ficat mai. Nosaltres viviem bé aol abans de tot aquest bat-i-buJ.l.. Treballant sempTe podies portar

t.m

duro al damunt, o gastar--te'1 que per això eren

els duros. l ara havent-ho de comprar tot d' straperlo, ja em di' às!
- :d ha vegades que sembla que s'ha tè t expressament de perdre. Es

van sabent coses, ja. l sempr9 hi ha pel mig la gent de Madrti .Primer diu que no ens volien donar municions, després quS1 ací s'hi f'
bricà material de guerra, s'incautaren de les fàbriques i llavors
la gl9nt no treballava.

l la que ho t'eia ho :feia malament. Es feren

una pila de bombes que no aerv:ir en, no per ganes de no

t1r~les

sin6

perquè eren mal fetes. Els socialistes que eren al govern de Madr:fd
es tiraven els plats pel cap amb la Generalitat ••• Es veu que hi. ha
socialistes i socialistes com els que eren al govern de Madrid••• Jo

sento••o" els arrauxats que' diuen que la millor cosa hagués estat
anar per a ells quan la coea va comen9ar.
- Aquests també somnien truites. Hi ha coses que t:l0 peden ser

avui.

oomia-truites o no potser són els que tenen raó. Tothom ens mira
malament siguem o no siguem dels arrsU?'Sts. Mira, a Asturies, tot un
socialista de pes deia que preferia tenir el carb6 al moll durant any
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bans d'enviar;;'ne a Catalunya.

Aquestes declaracions

VS'l

provocar

la dimissió d'un ministre català al govern de Madrid•••

Aquells artistes de J.a llima ho sabien tot, es veu••• Que així

com

durant la gUe'rra hi havia gent. que anava a mis sa en cases particulars,
ara es reunia gent per a veure quin ball es baJ.lava però

en aqu

tes retm10ns només s'hi escoltaven misèrie s, que els que són fora les
passen de Caln, que hi ha molta gent a Mèxic, que els govenls tamb6

,

.

,

hi aniran, que la gent de lletres es mol.ta a. Anglaterra••• un practicant dels exaltats va dir que es préparava, amb part de la gent. q
va marxar a França
De

una invasió per la frontera •••

pintat m'han deixat com nou. Ara, p;r dins jo santo que no sóc,
d'~ans.

de b"on tros, el

Ula cosa és anar amb benzina i una altra anar

amb encenalls. Però tots hi anem. L'amo Joan toma a temir feina amb
el transport. A1guna. vegada, els dijous, el xofer Pau em porta amb
bestiar al nercat de Figueres. Els U'l9rcats fan pena ara. Són mercats
tristos. Es compren i venen vaques amb el cap qui sap a on. Si el veneèlor

tin~nt

el eap qui sap

8

on s'.erra i demana un preu baix, el

comprador hi guanya. Si sense estar pel què siha ,d'estar el demana alt
el preu, el comprador passa, de comprador, a renegador. Devegades el
venedor baixa del terrat sentint l'alterament del possible client, i e
posa a la l'BÓ •••

- Noi, perdona. No sé on tenia el cap ••• Amb lea coses que passen ••• T'h
dit un disbarat,.o1?
Abans en el mercat de Figueres
i a molts d'alt..Fes, s'hi coneixia to.
thom. Els concurrents ja en parlàven de canprar vaques, però ho :feien
seguir tot. Parlaven de la rabassa morta, de la pitrera d'una :fondista,
del dinar que farien, dels mosquits de l'Estartit o de la panxa del .
rector del. poble. l en parlawn a c1'1ts, oom parlaven abans els eom- \
pradors de best:la l', i els ue reats iJren alegre,s, plens de rialles gras-
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ses quan els negociants

d'~velles

o vedells

toca~en

temes no aptes- , \

per a menors de divuit anys. Ara la gent va a comprar i vendre i prou.

se 'n veuen alguns q'L2 parlen poc

a. poc 1 quan, veuen ca:res forasteres

llen. Ja se sap de què devien parlar. Vora meu hi ha dos element
amb brusa

blava, gorra negra, calces de

ve~lut

1 vara rematada amb

un agafador de cuir enlluentit per l'us.
-

l

el noi, què?

- Sabem que és a

Fran~a.

- T'ha sortit de la ceba, aquest.

- Què hi vols fer. Ara, jo m'estimo més que sigui :fora que pas que
s'hagués quedat.
- Vols dir?
- Veuràs, jo vaig :fer números. S1 "pal 6 d' octul:r e, que al poble i tant
no va passar res, en

Val

agaf'$' una vintena, comparant aquell mes amb

el juliol del 36, n'haurien d'haver agafat dos mil. l al poble no hi
SObre

penso que aquest càlcul el va :fer molta gent. Perxò n'hal marxat

tants. l les altres coses com van al poble?

- si, com a tots-. Ens

han fet ser d'una germa."1dat i ena volen ensenya

com, quan i què hem de sembrar. Les

COS9S

que haviem t:près durant anys

s veu que no serveixen IB r a res. serem pagesos de laboratori, ara.

l si sempre dius que si, doncs tot Va bé. Jo •••
CRlla, que en ve un anb patilles r
Es :Pau, el meu xof't7.l.'.

- Com ha anat el

Tl8

reat?

..

- Paé.
- ·\ro es ven?
Psé •••

- Jo abans de la guerra ja hi havia vingut a Figueres.
- Nosaltres també.
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- No sé pas com s'haurà d'arreglar 'tot

plega~.

Ja hi ha gent, però

ea veuen moltes cares llargues.
- Tothom té la que

te de cara.

EJ.s dos ntigocianta 1'an C0t5stes de circumstàncies, p aro aquelles pat1l1es no s'estan de

~

•

- Jo amb la cara conec si la gent està o no de filis. Pel

DB

reat he

tingut de callar••• Deien que hi havia confidents, però jo si de tantIn

tant no pogués daspotricar.

e~10t8ria.

He passat dos anys sentint

canonades, jo.

n

camp Tlestociant. s'obra

U&'1a

mi ca.

- Veureu, de quin costat1
- Les canonades se senten de tots dos' costats..... Jo treballava per un

o federal.
- També en san

8

cl. , de federals. l vos1

· ,

- QUan vaig marxar no n'era massa. Ara he vis t cosee que nomé 8 amb una
:epública Feèeral es podrien haver arreglat.

- Se' n va fil"

tmE'.

i no va anar bé.

- Va ser ma Repúblic a Federal sense federals. Ara tothom n'hauria
volgut ser i quan la gent se n'ha adonat no s'hi ha estat a temps.
l si

les coses d'ara duren molt, els federals es perderan, com les

go:rores que ja no se'n porten.
-

Nose~tres
~ncara

ja

S(J!l

de la tercera -edat i només podem fer caetells i

d'anagat. Si noves generacions no li donen vit.amines, em

p~~

o que el federalisne serà com la Joventut, que ja ha passat. ".Perònosaltres en seguirem

parl~t..

ral, i encara crec que és

Jo no sabria ser alt.ra cosa que t'ede-'

1aso~ució

per a moltes coses que 8ra no en

tenen.
- Dijous que ve en tomarem a parlar, i a mi m'agr'adaria parlal'-ne

cridant! - ha acabat dient el xofer Pau.
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l es veu que pat'la.r-ne de les coses' que s'haurien pogut. fer era. tota

l'aportació, federalista o no, que. una part del pili.s podia dur a
situaci6 creada després de la guerra. A casa l' 0010 Joan ja no

l~

~ han

aquel1es reunions que hi havienabanala bata1.1a de l'Ehl.. , però

els

que no pbden fer res m's que parlar de la situació, doncs en parlaven
i després d'una bona xerrada, que solien fer a la vinya d'un dels par-

lf;.idors, semb1ava que havien guanyat una bataJ.la i tornaven a la vila
com si s'baguéssin t.ret. un pes· del damunt.. Jo no hi vaig anar mai

la vinya, però vaig sentir més d'una conversa de l'ana Joan amb algun
que, tot sol pe'" a no
tir que es pa.r1av

sospites, el venia a veu !'i. Vaig sen-

d8SD9

,1è:xic, on hi havia tot un govern republi cà, i

que s'hi :feien Corts i tot.
però, i aquesta gent de Qué

Hi ha

lm

viu?

comitè d'ajut als exiliats, el JARE, però 1.a majoria amb

l'excusa que s'ha de pagar d'anegat, no paguel. l això és la cosa que
em fa por. Hi haurà Corts, hi haurà govern i. president de la República :fins Que hi hagin diners. l

l'orni, i l'ha

~et

fit

l' hora de pagar la gent sempre :fa

sempre.

De tota manera, a qui governa aquest govern?
- De moment ea gove·ma ell ma-r.eix, però si mai les ooses canvien, ara

se'n diu girar la truita, sémpre

Va

bé tenir un govern preparat. 1 <iUe

no s'hagi de córrer llavors a t'er-ne un de correeu:ita que se.mpre sol
sortir malament. Ara, si s'ha d'
- Tampoc se'n degué anar amb

El govern per ai aol no

~ 9

rar massa•••

mans a la butxaca el gove.m.

~xiste1x. Un

govern és una cQlla de minia-

tresI i tot depen d&oom són els ministres. Hi ~a m1nistl'9S que n'hEll

sort.it

m~s

d'en~

que han passat pel goyem bel1 fumat puros havana, potaer degut

pobres que quan

h~

van entrar al govern" i d'al!-rea q

s que el càrrec s'ho portava ••• A mi em sembla que a Mèxic no en fumaran gaires els ministres. Ula cosa és teniI'-ne ganes que hi hagi
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igni lluny, i l'aJ.tra és. hav9l"-lo de mantenir.

jlovern, encara qu

A la gent quan se li toca la butxaca, malament. l parlo.
- Si, mira, s' arriba,..à t"1n$ on es pugui. Tampoc

teres, aqt8st govern de
)r.

".
eXJ.c,
Dl.. pagRr e

deuen cobrar

a.

- Jo,. enC81'a

pagui i ho farti

gov~rn

~n. gene~~~

r carT'M-

ha d'arre

ne s'tres,. ni els mini str

tre pugui, torno a dir que ei el

pogués ser un govern que gove.més sense cobrar, tindrien

per a an:J9. Ara, si
1a~nt

h~

de colr ar,

en~~ra

que sigui in

gove~

~ovem

barat,

em t'a por i penso que el pobre govern no podrà estrenar gaire

vestits.
\

- De tota manera Me.ndc és molt lluny.

- Quan t.És lluny sigui ronys possibilit.ats hi han de què el

~gin

a fer

presoner •• ~
Jo, ja marxo, però no marxo com hauria de marxar.

m' havi a sen-

tit nistonejar abans- de la guerra i qui m'hi sent aral Carresu:t.'t fort
ja 1e8 pujades de conpromis lea pujo ben bé perquè no sigui dit. L'a-

mo Joan ja lla dit m's d'un cop que s'halna de desfer

mi. El xofer

Pau :ra el que: pot. A les baixades para el motor, que és contra llei,
i per a no portar més pes que del compte tanca els ulls quan veu do-

nes a peu perla carretera •••No sé què diu que hi ha a la capital i
s'hi ha

d~

- Pau, d

portar
h

~ent

a :ter acte de presència.

'anar a 1

itsl.

Amb què?
Amb gent. No podem dir que no. l si no hi vols anar tu hi aniré ,jo

.

mateix••• Ara, si hi tinc d'anar j.o em :fa por que no hi arribaré.·
Quan l'ano Joan fou :t'ora, el xofer Pau em va dir, i suposo 9':18 m'ho
va dir ami ja que llavors dessota el cobert no hi havis ningú més
que ell i jo:
- Tota la vida m'hagu6s penedit de no tornar jo i tu acabada

~ gue-

rra. Els anos com l'amo Joan s'han de creure sempre, i si ell no hi
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hagués arribat., nosaltres t.ampoc hi arribarem.
Im carreguen de gent i de banderes.

Fer fest.a i a la capi tall Això é s governar bé.
- l ja aebau la consigna: Cridar fins a agaí"ar rogall. El que no cridi prou tornarà a peu.
l l'è:sponsable puja a la cabina amb el xofer Pau. Es mira les noie
de les estampes.
Vols dtr qtB està bé portar dones aix1?
- Oh, és de la (mica manera que les puc portar. Abans de la guerra
ja n'hi portava.
- Ara les coses han cSlviat.

- Ja les he èanviades, no són pas les mateixes. Ara porto cames nacional-sindicalistes.

- Ah, si és així, bé •••
I l"3sponsflblg parlE\ de la
que &'t'a as

v&~à

manife9t~ció que

es :rarà aquell migdia. Diu

el poble amb qui està. l que si ban quedat valent

dels al t,,..es, que ens la vinguin a destorbar l
- Jo suposo que no us destorbarà ningú - diu el xofer. Pau.
f

-

Qua ho provin! S'ha :fet um gran neteja, que ja era hora. Mai la po-

dram pagar com es mereix aquesta netej a. Un pais sense
ns. separatistas, sense Fronts

Popul~s,

repub~i~ano,

sense canvia de dona en-

tre matrimonis, sense que es pugui acomiadar la gent de les fàbriqUI'::7¡:t ....

l motor em :fs els primers.• estossecs•

- Què és ai.xèfl
~es.

:Ein penso, vaja. Un gas esca-pat. •••

- Només :faltaria aue tinguéssim pmaI
ai. n'ha tinguda cap poñant-l0 jo.

- no

diu que va fe'!' la guerra, aqne et camió?

- AJ.m1 el va deixar a Barcelona.. l de llavors que no se n'havia sabut
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res més. Qui sap què va mr•••

-.

no

sap. l tu?
la capital. La guerra ja ha passat i uns

- Jo vinc a sentir cridar
la van perdre i

alt~es

guanyar.. l el paia enter ho ha p

la v

recobraret:'i. D'ac!

tnlS &Dya

à. Un

e-

'havia Viat això en aquest pals? f

rtit. 'Únic.

oió lÍnica i un

el món no ens conei

,t.

S'!18. acabat canviar de ,govern

dies, s'hm acabat les di

da quin

cussions a les Co!'ts. Al's tothom dirà que s1.. La disparitat de criteris va portar les vagues generals i la pèrdua de les

aolòni~u,•••

Però ara me n'adono, vas sense res al cap. Té, pòsa't aouesta boin
Té lloc la segona estosaegada del motor.
J~

-

A la

Pau.

,1tra vegooa això ••• Només faltaria •••

ho ha f'at lm

1!)n

l'cera estossegada no vaig ni deixar actura del tot al xof'er

vaig calar voluntàri

'nt com ja havia fet alguna vegada en

de guerra•
.. passa? - diuen els èe la caixa, al veure que Pau baixa i comen9a
a mirar el !lotor.

-

,

1- diu el reaonsable -. Sort! ..

1 xofer trê'U la caixa

totsegu1t.

las eina s i aargola i descargola secret

mocàniccr.

-

~,..ia

primera

El l'aspa.nsab

ve~ada

es comanqa

que em quedaria a la

pesar nerviós.

- Vigileu si ve cep cotxe i parau-J.o.
-

l si no es vol parar?

- l vosaltres sóu activisté 81

poseu-vos al m:fg de la carrete ra amb

les banderes!
El xofer Pau té miS( r.1otor desmontat.
-~otser

éa lacorrent••• S1

festació a<:1. A manys qu

una de nov s, q

cosa de bateria haurem de fer la maniassi algú q

segur que no n'hi han•••

vasrl a. la vila a buscar-ne

177

Es migdia. El xofer Pau m'ha tomat a posar totes les

c

qua m'ha-

via tret. ,Dóna contacte. Es en va.
- Però no hi ha rea a fer? - diu el responsable.
'rovarem d'engegar-J.o fent-lo córrer. A veure, entre tots empenyeu
fins a dalt d'aquella pujada•••

Tots els manifestant.s m'empenyen. El xofer Pau en deu portar alguna
c~

de

perquè jo sento que vaig feenat, no del tot però prou perquè

els empenyadors tinluin de fer el doble de for98. La fan i suen com
uns condemnats. El responsable anima la gentoom si di l"ig!s troa b
talla.

Arribem dalt del pujant. Fem

1mS

metres pel' l'altra pendent.

- A dalt tothom! - diu el xofer Pau.
Baixem depre,ssa amb el motor parat i ens aliem parant al' arribar al
pla. Algú diu:

-

~~o

podem pes anar a la capital empenyent el csnióI

'ania raó. l no ho f"eren. El responsab1e s'estirava els cabells. Els
manifestants feren sortir f'isnbreres i dinaren al llarg de la cuneto..
Aauell dia, a

et='98

l'ano Joan es va t'er, vaig sentir a dir, un sopar

extraordinari ••
Som al talle r.
ira -diu un dels mecànics de la segona edat-, desobturant això h
guéssin pogut arribar on haguéssin volgut.
s estrany qu~ en Pau no ho hagués vist.

- Potser ho va veure.
- 51 se aap, ja el veig a.Auxili Social.
Ara que parles ,d'Auxili Soci AJ.. L'altre dia me'n
n3.

~,a

V1ID

dir tma de bo-

passat diunenge e,.s d1lt\ de "xapa". Tines noies les posaven als

transetmts.

~

Benet ho explicava: "c.To veig les noiea que venen d

d:ret on jo era. l jo aVall. l $11e8 al darrera. Jo, carrer llarg anunt',
i elles al darrer~. Jo, c~ml de la plp,tja, 1 elles al da.rrera! Ja

SOm

a la font de m:ig caI!li, i elles &1 darrera. Arribam a la platja, 1

M_
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lles al darrera. Quan som arran d'aigua, jo m'atura i dic: "Noies, poA~_
II
seu-me-1a. No se' ne~••••

Ha passat un temps i m'he anat defensant, ma1t:1D8nt, però m'ha defen-

sat. Preveig la jubilac16 com a vehicle de transport. Som al mercat
de Figueres. Veig moltes rotllanes que no estan pel mercat. El xofer
Pau si acosta amb aquells dos amics federals. Són lluny per a sentir

i

I

el què diuen, però em sembla que parlen d'una noVa guerra••• sl, en par-len. Els de Figueres es veu que saben coses. Diuen que la d' aci va servir per a provar noves armes i estratègies de bombardejament s'ris•••
- Acl- diu un dels dos f'ederals-, ja

8' bavi a

p1anej at tot per a cons-

truir avions amb l' aj ut d'enginyers francesos, però el govern de Ma-·
drid ho va sabotej sr. Van tenir, una altra vegada, por de que an6ssim
e la nostra ..
l els que van marxar a França, com quedaran?
- Diuen que alguns s'han :fet vo1Wltaris, i que a d'altres els han lloga t per a :fer :fortificacions.

- Aquests alemanys no tenen aturador. Porten l'espina clavada

~e

la

guerra passada. Durant anys.. s'han estat preparant per a annar--1a. Batissers que s6n i ben armats, ja veurem qui ela para. Davmt d'una
gent aix! què ha de fer 1e pacifica i mal armada?
- l com aquell que res, una altra guerra. Ara es pararà tot per a fel'-

.

la. !tiliotls d'homes 'que fa poc d1nav8n sense maldecaps,. s'estan
tint de soldat per anar-ne

8

ve~

passar, o potser ja no en podran passar
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mai

~s,

als camps de batalla perquè ho diuen els governs•• Els go-

verns que sempre demanen. En temps de pau, demanen diners, i, en temp
de guerra, homeso
:

gOV8!"D declara una guerra, hauria de saber els disbarats que

Quan uÜ

comporte aquesta mena de d8clarac1ons.
- Els gemecs Vindran, com sempre, acabada la guerra•••
s que quan es ra un cmb ja 8 'hauria de pensar que és per a tirar

canonac1e·s i que 19.8 Calonades maten gent. No hi ha hagut mai vaga d
fer ,canons.

- Què val Quan e,s :ran canons, ja s'ban fet números. l'Aquest can6 si es
fa anar 1:2, en matarà tanta". "Fer a mi en m&tarà pocs. Hem de fer canon.s m6s

WOSSO;8. ".

"Ens costaran mol 'ta dinera lt • "Quants mlla ens en

costi, més gen't mataràl" Si no diuen això, els govem-s, diuen coses
e~s

semblants. Jo no crèc que els CanQtls

facin perquè la gent s'es-

pant,i i prou•••
- l ara entraran en joc els espies.
Ui, ja fa temps que hi han entrat. Aquests han de saber la quantitat de canons que fa el pais ftapiat :1.
- Jo la

COita

d1~ho al

paia espiador.

que no acabo d'entendre6a q!Jedevegades els espies són

dones. N'o a6 quina confian98 hi tenen en colres ser,ioses· com aquestes.
- Donc·s mira que els. governe ;La hi tenen tota, i quan O16s guapes són
lee espies més confian,a hi tenen. Si un ministre o un capità general,
pe'r raons d'edat o d'altres,. no es deiXen espiar, un bon psmet troba
fa<=illtats en els càrrecs
saben 1.es

CO'S8S

i~f'eri()rs

que s'Olen sitr 8'ls que de deb6

Que- .s'han "'d'espiar. Es veu que una dona ben acabada

pot entrar pert<>t arreu, i si no ho. pot fer per la porta principal,.
ho :fF1 per les que nQ en són tant.. Quan un s.'eret deixa de ser un secret, segur que hi ha una dona pel mig. l això els govems ho saben.
- Oh, algun cop ha resultat que un a espia, devegades las dones tenen
aquestes coses, en lloc d'enredar v1ee-personaJ.itata surten enreda-
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des elJss, i llavors espien al revés ••• o a cada costat!
Amb ofici d'èsples o sense, els federals temb€t han

acab~t

done $.' Amb guerra o sense es veu que s6n import.a1?ts. El

parlan'!í de

xof'~r

Pau deu

tenir raó de portar-ne tantes dms la cabina. Aqqe~i.a nov~' guerra e~

arta preocupat al xofer Pau. Jo el conec bé. l ho veig que n'està
èle

preocupat perquè n1 s'ha aturat a Les Voltes a fer el vermut de les

tornades del mercat de Figueres, cOSa que per a ell era com

lm D8

na-

ment.
La cosa preocupa a molta gent a més del xofer Pau. Pel que he po-

gut sentir hi ha can<m::des a tot arreu. L'amo Joan es passa les nit
coltatlt les radios. Li he sentit a dir que la BBC parla de nosaltres
El f.edera11snè de ].' amo Joan ha pujat

\mS

enters.

- Encara ens en sortirem 1 - ha dit més d'lms vegada,

La guerra s'ha :fet gran. Diuen, que els alemanys tenen

tota Euròpa.

Es veu que mentres uns :feien discursos, ells feien canons. r un canb
contra

lm

discurs sempre ha guanyat ••• A mi m'ha arribat la ne va hora.

Ja no sóc cani6. M'han aprofitat èl motor i ara faig anar l'embarrat
d'm'Hi f'àbTièa. Les embassades són buideè i no hi ha corrent, i el. meu
motor ha contribuit. a que ma indúatria no es mori.

scoltant c06es i no €ts estrany Ja que

lm

1 petroli. Sento a dir que pèr a quedar

Segue1xo~

però,

'motor Va amb una cosa viva:

~

anb els que

Vl:fl

ajuàar a

guanyar la guerra a n'els de les manifestaciom s'ha fet una divisió
p~!'

/
.
6 de voluntaris, pero~
anar a Russia.
Diuen
que ha estat una divisi'

també he co.llit que molts foren nomenats a dit que Its un nomenanent
que ara està de moda••• Jo no puc triar en questi6 de converses. sento
lea que sento ~ i ara sento les de gent de la primera edat. Es queixen
perquè han tret

el

Carnestoltes.

Tampoc trobo que n'hi hagi.per a tant
Noi, qui mana, mana.

pe~uè

han guanyat la gu!rra.
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- Ja em diràs quin mal s'havia fet na i a ni~gú,per Carnestoltes. A

veure si es va fer mai

C6p

revo1uoió per Camava;t. El pare

~iu qu~

se n'havia fet tOta ~a vida 1 que o~p vegada de resultes d'un C~a
val 9'ls ajunt.aments haguéssin de fugir i les presons
,

'

s'cmp~enéssin

de gent..
o nom'8 n'havia vist algun quan era molt

tI8

nut.

- A mi l'amo 'eneara m'havia pagat el beUM per Camava1.1 l tothom

ea dis:t'ress-ava ••• i podies 'tocar
~ls

en

balls

Ò8

l'e~?8na ~

l,ea 110ie's de casa bona

dis:fre-s'aea. El Carnaval era una festa del

pobl~ ~

s1

els que are manen no cauen per haver-lo t-mt, trigaran molt a oaure.
Si la gent no' fa un oop d' èst.at per a recuperar aquesta

~

sta, j a no

e~

farà per a ras I
L'encarregat l'8comana. silenoi.

'- Ja

pot db-. Ara rai que nC' :ens poden despatxarl

Pausa.

no ho sabeu? Diu que :t'aran tancar les casés

de barrets.

Tot això hi hauJ"em guanyat amb 'la guerra!
Que vols dir que es va ':f'e-ro per això?
Això matAt ix••• t

Es que jo sncara no ho sé pe!' què es

Va

Nr.

- Quants anys tenies quan va venir la guerra?

- No ho sé, tretze o catorze.
-

l

no hi va anar ningÚ de casa teva?

- sl, un meu

oncle. Però a casa no vaig pas sentir massa protestes.

El par~va dir: UNoia, el t éú mmyatmarxa.". "Ja era hora I 11 , Va contes-

tar lamare. UNo deia que s'havia d'arreglar tot a oanonades :1 triant
la elenxa a molta gent?

_sJ tf.
- l en tl"1à?
- L' hi

triaren a n'ell•••

Que tri1 les q~ vulgui fora d'ao!, de ~en-
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- Qui?

guerra. Hi

- A la

111br~

- Hi ha •

morir molta gent.

\6

QUe parllb d'un milió de morts.

- El pare em va dir que l'oncle era tro bon home, i qne totes les tria-

des de clenxa ncmés les :feia cridant•••
- Per cridanel" el pare I Cridava sempre, a .casa i

8

t'ora. Reunió que

hi havia, reun!6, que &·1 pare hi ~ava a cridar. Abans d' acab~se

la ~rra va dir que- el ten!BIl.·:fitxa~ per cridaner, que 'se n'anava
Fran98 a eriè!ar~ i· que no , t.omal1.a
a casa f'in s que pogu6a tomar
a cri.
.
,r. l encara no ha tornst.

Ab.an,~

de la guerra a casa anaven malamen t

i ara hi semtim anant. lfo 'Sé ouè hi ben guanyat no.saltres amb aquesta

guerra.

anant ens han tret l

de berrets!

CSi

- Tóma-hil

Oh, cara1, ja em direu cem ho hau

d'arreglar això 1

- -'~o hi mava paa. tothuw.
-

Tampoc

tothom tlm1a la sort de pode.r-ho arreglar com els que no hi

8naVBllI

-Hi ha Docall

- Potaar

8S

8

fora, que no n' hi ha hagude 8 mai.

posí de moda ec!, ara! Quelcom han de fer els que ara ma-

nenl

- El meu germà petit diu que ara a les escoles

t~thom

ha de parlar

cas-eelJ.à. l que ,s 'haurà de parlar a tot, aJ'reu. El teatre •••

- No hi anava mai jo, al teatre. Valia massa quartos.
- Doncs el teatre es farà
ja

n~

en dt1xen

f~.

l

e~8

'éempr~

tOOS en castellà. l de diaris catalans

6ltreo•••

- sl, de la Vsnguerdia ara se'n. diu

La.

Vanguardia EspanyoJ.a, 1 de La

SOli, que el pare de:ia cpe s'havia de lleg1l' amb ulleres negres, en

diuen So11darldad Nacional.
- A casa poc n'hi havien

diaris. El pare els anava a J.legir al
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Centre.
De nou

interv-' l'encarregat.

- Parlem del Gloriaso Movimiento ••• I

- Ah •••
1 tom dels de t'ora lleves, també hi

VSl

a discutir a la fàbrica. Es

veu qu~ ara s'ha posat de moda.
- •• i nom's,en peu, hi ha Angl~terra. l ho e~ de bona tinta, ac! hi ha
espies de cada costat que dónen noV8s amb radios, po!"tàt.ils. l els
ubmarins alemanys
diu que venen a t'er combustible dav ~t les costes
.
'

d~aci.

l el govern de Madrid, segur de que els

~mmys

ja a'ha fioat a Tànger. Es diu que hi ha la promesa

~

guanrarEl1,

HiUer que

Gibral:tar tornarà a ser espanyol. l es fan llistes dels escoltadors
de radioe. De la BBC i de la Pirenaica.

- Tot ho 8a¡)S, tu. Què diu la ~adio Pirenaica?
- Ui! Es guanya la vida aparr1nant al. règim. Si les frases valguéssin
ja qui sap on seria el règim. Carren llibres d'amagat. N'hi ha un
d'anglès que parla. de la mort de Garcia LorCA.
- QUe era voluntari" aquest?

- No. Feia versOae
-

l

per això ei van matar?

- Es va c6rrer que a Madrid havien af)1sellat l\ Benaven te t . i diuen
qUê per això

elia ho

'Van

fer anb Gart6a Lorca. ~_ t'ei~ versos par-

lant dels gitanos 1 no podia sofrir que la guàI;'dia civU hi 8116 s oontra.

..

- Jo. no n'he llegit cap d'aquests llibres.

- Oh no es fan pas aoi. Em corra un del Canpes1no que deixa ela rus-

soa oom nous.
- D'aquest ja n'he sent.it parlar a gent que era a la guerra amb ell.
Deien que havia' èstat. sergent del :rer,; i
arribar ~ gène~81.

110,

sé amb la guerra si Va
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rò d' on surten aque sts llUr es 1
- No ho

sé, hi són.

AqUttsts i d' 811',1"88. N'hi ha que no poden estar

quieta.
- Aque ats

- sl,

se la juguen.

quê hi vols

~er.

A la seva

mana ra mantenen el. c~iu.

- "Rl caliu de què 1 r

- Pensa q-.. la gent de

11.et~.8

l'ha mantingut.

8e~re.

Tu s8J?s .~8 ca-

U
talanistes. que van f.er "En Patufet
i "La 'Mainadalt que es publicaven
. .'
,

quant

no~t,res

-Foren..

l '

anàvem. a eatl1di1

•

~

catal~is'te.s

tni.ssa1nts aquests.

- De1xa't de missaires. Jo, i ara més que mai, a un caUüani·Qta no
li demano .si va

8

l més avui que no

mi 38a o no. En que. sigui catalan! sta en tinc prou.

se'n pot ser. Mire, jo en If6c més epe mai.

Allò es veu que podia anar per a llarg. S'acO&'ta l'encarregat :1 diu:
p~reu

- Jo també en .sóc i sóc encarregat••• Però

vent ja no trebal.'Iarà :1 en.rapnarà, enraonarà

j,

.ans mica

que el jo-

proul

Ui, com. anem, com aneml Ara, pel que sento, lea canonades són universals. Els que, varen inventa:r els canons mai es devien pensar que els

homes els fessin servir tan'b. Pels enraonadors de la fà.brica he sabut
que gent d'a.cú qUft va. marxara Fran9.a s'havien enrolat anb

e~

maquis

que són elements que si b6 no poden dérrotar als alemanye, els fan
renyar ••• ells bo diUèn. Saben coses aquells enra~nadors.
.
.
.
- Que no ho sabeu? Això no m'ho ban dit. Ho va1g¡:resen.ciar jo •. QUan
els aliats

VB.'l

entrar a 81<:11ia, un senyor, a un eaf'è de la platja

Va

demanar una ampolla cte xampany. Si hagués estat algú d'ac! potser
'hagué. vi._t en un compr()tnla, però era foraster. U1 ve! de taula va

fer amb sorna:"Mlra, ja n'}rl, ha que ho ctile,bren!". '81 foraster, que
o

mes de t'opaster d.vi.a ser home de bona

,

butxao~

•

•

va dir al cambrer:
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1IE:n lloo d'una, pCl)rti'n dues d'ampolles de

xampany~".

Són petitss cc'ses per,ò que a un, encara qUé à1gUi. un motor de csnió
li agraden de saber.

Fou durant la mev{\ aatuaeió a la fàbrica que vaig saber el

de~mbarc

a Normandia, i l'estrenyament del cerCLe bèl.1ic damunt la propia

Alemanya que volia t'er

món nou que durés mil any's•••

tul

- ••• -1 ara, sabeu aquella gent. que, ~ mirava com ai tingu'~, la pesta,

d'en9à dels 8«>nt.eixemeI1ts d'aquests darrera dies, em fan unes salu-

dades can ai :fos de la f'snl11a!
Ha plogut. Lea «nbas&ades s'han omplenat 1 hi ha.corrent. He

~nti t-

a dir que aviat no far' cap :t"alta per a tirar la ;r'àbrica endavant•••

- 'Diu que ara ja anem t.an 1.:>6, i que aviat éns treuran

aque~t

motor.

- Bona feina que ha fet, i encara té corda per a tirar una bona temporada. Es veu que é1l un motor d'abans de la guerra•• ~
Jo no puc saludar, però me l nsento tot cofoi d'aquelles 110...0 .
Tinc gent jove al costat. Un i tma.
- No siguis 'beneit. No veus on som?
-

Oh

's que per

8

~

jo s6c beneit sempre.

- Ea que tu vols festejar d'Dnell maneresl
- Sortint.. m'esperaràs?

- No ho sé. A cesa encare. em renyen si faig tard.
- Són renyadors de ména,

8

casa t;eva.

s que jo tampoc wll qU& per t;mar al carrer de casa hag:lui de fer
les voltea que em vols fer
. fer tu.
'

- No et mal pensis. s6n per estar tma m~ca més Junts.
anca estigui-hi pela carrers on passa l' al tr~ gent.
Es' que jo no sé :festejar amb gent al. voltant.

l jo no wl1 festeJar'per

Ol

rrers foscoi..

Això és culpa de l'Ajunt8P,¡entt
- La culpa és teva. l a easa aêperrucada, no hi arribo m'sl
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- Pror:leto no esperruoar-te.

- Les altre& em diuen que no hi arrilB n a c
s deuen pentinar abans

seva e

rrucades.

d'arribar:-~11

- Doncs jo vull :festejar com les altres •
. jo et .d1gl1.és com

,f'es~gen

al~

S•••

- Tothom les cone ix a n' aque ~te.a. l si vol

f'estej sr esperrucant ja

a qui has de festtraj arI
- A 'tul

- '<!ira. el pare m'ha dit que per quins CaM:'8rs passo per a tomar a
casa. l que

'lm

dia passarà pele, que n08a1t,res ,no hauriem de passar i

que $i ens troba••• Tu no coneixes al pare, oi?
-'~

no festejava ell, abms de ser &1 teu pare'?
,

- Si,

pe'rÒ. la mare, quan pBTJ.&m: d# aq~estes coses no li he sentit

dir mai que hagués arribat a casa eanerrucada.
-

1\1l'

espéraràs sortint?

- Jo me n'anir,'

a pe'!' carNra h.onest.os.

- A la fi del món aniria anb tu I

-

~stigue8

que ve J.' encarreg,at!

l l' encarregat-, que c1e debó venia, diu:

.. ... u vosaltres ao!? I
- Parlàvem del

~~oVi~3nt.

- Ah•••

He sentit. a diI- que s'ha acabat la gre rra a

Eur~a.

Ja no hi ha al-

manys annats. Es veu que elS aliats volien agafar viu al re sp onsabll
de la per ara més gran matança de la hi8tòria~ No va poder ser. Molts

dirigents dels organitzadors dà la fenomenal eamic:eria es

VS'1

emmet-

zinar. Si. sort.i.s un nou wagner en à_ria ter Un&. ,òpera d'aquell aca~TO

bament.
trevis

'S

or$e, però, j'onomés sóc un motor de cardó, que l1ingú .... ,

posar-hi lletr-a. Qu6i en van treure alo alemanys de gast a1'-ae

eJ.s diners fent tants canons i tantes bombes?

Es qua fou necessari
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1 s;o:oan d!'ama d'tm8 guerra com aquella. per a treure de J.a circu1.ació
l' equ:f:p ou

tz1nè? Es que la vida de quatm emmetzinatsv,

len la de milions que no s'

,etzinlU'e.?

Es que el

m~n

s'baura de

morir tot a cop per a veure per què serveixen les guerres? Bar quo.

._, obliga als Tres

~is,

-els quals no en d eguéren fer cap de

gu~rr

a omolensr t'in estrea amb "producció de t.an es J canons i escop.tes?
Sí.

no se'n

~an

de debó, se n'han de fer de

pt

r a riure. per::¡u'

la m¡ai,nada agafa afec'c.ió a les primens? Jo, motor de camió, declar

nse q

m coaccioni ninínÍ, que pNfereixo mil i mil cops m6s.

la joventut s'aboni a les csmes

ban

fetes que als tanc

He durat, com a motor d'embarrat, com l

er'

f'et.lJ•••

rra. Avui m'han tMt

la fàbrica. H~ sentit a dir qne aniré a parar als ferros vells. M'hal

portat a tm drapaire.

.

tenc. Què vels que en faci

-Noi, jo 8.'llb draps m'hi

vols

d~un

motor? S1

si te' l trec del damunt.

!xa'l i mi'!"

- Va, quant me'n dónes? .Aquest motor pot fer anar tUla bomba.

- De quina clasae?
- "aj a, e.ia penses malament.

- Aquest temps de guerra ens ha deixat plens de mal pensamert s. El
bons van emigra:r- del Pais Ja :fa temps. l un Pais sense bons pensa:nent

aar ••• saps què vadir Diòmtll

j~ es Dot

no

~i

privt

1 soJ.. l

l'~erador

tGt lm emperador? QUI

1.i va contestar que si no fos Ala-

xandre voldri.a ser Dlò~nea••• Qui les diu ara. aquestes case" ·eh?
- Tu t'hi podries guanyar la vida :rent discursos. si la S'ant t.'8sool-

t6s ••• Va, anem per

-A mi m'BRradaria

tor ben

ma.

Aque&t motor pot fe~ sn ar una bomba d'aigua.

que poués vi en lloc d' aigua. Aix9 seria

tm

rofitat. El vi és el ~otJ amio, han di~ els savia. Ben be-

gu't et dóna for,a, activitat, al,

la••• l mal begut., o massa begut et

porta a móns allunyats de les n¡isèries ds cada dia. Saps què dei
Khayyam?

ma-

En ple desert, ai tinc un tros de pa
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i a vora meu et puc sentir cant.ar
i hi t.inc un glop de Vi i W'l llibre amb versos,
de8e~t.

t.ot el

un paradIs serà.

Bé, em cOClpre s el motor, o

DO?

'Rspéra' t, home. Escolta a.quest sl t.re t.ros •••
'Rl Vi i els <iee.creguts han fet el fet.

l'Honor m'han tret.

1 a mi la roba d

,

o: Els Taverner

Sovint jo p

s

pel Vi t'an 00. QUi

tU

que compren
secret.?

ra't. Ea millor Khayyam qua totes les bombes del món1
Sabeu, amics, que a eB3a molt ter.'f
per un e asori nou va:1
"p..ig

Zeny

treure de ma:

i p.1!lb la filla del Vi. em vaig mullerar!

'erquè hi ha poqu

jude. pugui definir •••

que

S0'4•••

Mai

na sabut cap

co~a

,

de tot

n

COS3S, ai de mi!

ela

b«l aabuda,
~ec~t8

del Vi!

- Ja. 'te'l compraré el moUr. Escolta:
~ f'ui~

la Vida :.t vull Raim amb mi,

-rentau-me quan

h~i

de morir

i embolicat amb pàmpol~ pe r sudari

ter", vora d'un Jardi.

doneü-

No pre.gtmtia -el co

1 què, ni. el qui

,"

qU9 quest.es son respqs:tes iie mal dir.
Cr~nl4:'na

i

cap

i buida el Vel!"

r~ oord

se' t tomarà mesqu:1.

la Font de la Vida a qui el sabés
1 '~3l'l. secret vai~ demf'.nar despréa.
l un llavi diu a \,ID
bél.1! qua un

t.1"tt: - Mentres visquis

mort. no tomaràs mai méo..
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- Què en vois del motor, digues! Què val un motor davant els versos
de Khayyam? Ja gairebé me

~'hauries

de donar de

f~anc ••• QUm1 Khayyan

feia aquests versos no n'hi havia de motors. !l'ençà que
és que ha fet versos com els.. s~ms?

n'~

No ningú. Mira, no te' J. vu:u a-

quest motor, ara. una saca de. ~raps em diu quelcan. Amb dr~pj
s'hi ha

\e

han qui

la gent

>t

stit, s'hi ha desp'4lat, s'hi ha mudat., s'hi ha casat.~ ••mi-

ra: unes calces de vellut •• _potser tenen mil anys. Una armilla amb
flors. S'hi degué mudar

lm

hereu de casa bona. Potser la duia el di·a

que es Va casar o que va cobrar l'herència •• No l'havia' mirada 1>6, té,
\Dl

forat. •••pot.ser es va batre per la dona que volia••• Cada tros de

drap és una història i molt sovint, escollin1i-1os, me les faig jo
aquestes històries ••• Mira , mit.ges, que ara no se'n porten. T'agraden
les cames sense mitges? No vaJ.en res. La mitja l'adorna a la cama•••
- Si em deixes d1r ••• et diré que aquest motor' també en té de història.
Ha fet ma guerra,

ha.

anat als fronts, ha presenciat batalles, ha tOI'-

nat a 18 vila al cap de mesos d'esser-ne f('lra i sort d'ell si

tala

t'à-

brica ha pogut pagar la gent cada setmana.
- Però ha tingut de passar una guerra per aquesta història. QUanta
gent ha tingut de morir perquè puguis contar aquesta hist.ària teva?
- Jo el que et puc dir és que ell no hi tingué art ni part

amb la

vinguda de la guerra. Bé, me'l compres o no me'l compres?
@

Amb diners, no. Te'l cenvio amb aquestes cadires.

- Què vols que en faci jo d'aquestes cadires?

Són una meravella. QUalsevoih ant.iquari te 'n donarà una forttma.
- Però
- Es

si no s'hi pot seúre!

igu~.

Són cadires de museu. Tot allò que hi ha als

mUS8l8

només

serveix per a mirar. QUè en vols :fer de la Venus <:te 1[110, sinó mirarla. l de Hana Lisa? Aquestes
haver aguantAt culs

ca~lre8

extr8o~d1na:r1s.

s6n igual. Són cadires que deuen

Venen d'una casa pairal de Vic

que tenia molt sovint bisbes conVidats, marquesos i noble gent. ViC,
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Fo1garo1e s, el poble de Mossèn Cinto •• ,. Qui et diu qua
·e11 també hi

Va

a1~a ve~~~

seure en ,aquestes cad1.res. ~.i potser hi Va dir v!lrso

i tot. On són, awi, els

!~ossens

Cintos? QUi és que té bemols per

a fer una Atlàntida o un Canigó, eh? Qui? De quin poeta tot un Pais

en :recordarà tants i tanta anys una 'can9ó ••• 7
- Bé, un dia vindré 8Jq>ressament perquè em diguis Versos. Em compres
1 motor, o no?

ixa'l. Si el puc vendr,f) el vendré. Passa de tant en tant•••
Ara faig anar una bomba d'aigua a l'Horta Gran. Tenen molta aigua
i d' en~à que Jo actúo tot dóna gust de veure. L'Horta Gran la menen

mossos i els nois de la casa. El cap da casa és fora, encara no sé
on és. He vist nou germans, cine noies i quatre nois. l es veu que
a una de les noies la so1:feja un f"adrí. de bona casa, gent de minyon,a,
cancell i missa d'onze.

A

mi m'han instal.lat vora el pou a poca dis-

tància del grB1 portal d'entrada a llhoI-ta. El xicot havia vingut se-

guint un cmIi exterior que seguia un bell tros la paret oriental de
l'horta, i la trobada teni.a lloc en terreny neutral: la noia trepitjava terra de l'Horta i el xicot deia coses arran de portal però
de l'altre costat de :t'rontera.
- Però per què no? I
- No pot ser,Ventura•••
- Dig118&-me una raó almenys.
•

lla mirava a terra. Era una gran noia, en l'edat de cantar i

:

1
l,j

UlL

tot el dia en honor del bepplantamEl'lt que portava al damunt, p~;t'ò
I,,,

6

,

aquell dia ten1.8 el mirro- trist i el posat d'acabaI' plorant a qualsevol momen t.

-".--;:::;;1"' '.
•
• \ /

som a temps tots dos.
s que

r

,.,

',.

~.:

)-ij

"

./

aulina, què 98 el que no pot ser?

---

a:r;o~. q~ hi

- No t'ho puc dir, V&ntura, però no potser. l acabem-ho

- Però,

ó

.

,

/

,.,'

'8 cas~·~teva

.

no ho
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volen, és que tenen por quev1ngui per a passar l'estona?

Jo •••

- Es que no has sentit a parlar de la noia de l'Urta .•• ?
- No me l'escolto jo a la gent, sobretot quan \ma cosa m" agrada.
- A

casa teva si que les d8U6n
havE!' escoltades aquestes OOS8S•
.,

-

casa voldran la noia qu, jo wlgui•.

A

_ ".To" Ventura. Es

t.mA.

bis tòria molt trista la d'aquesta casa •• A mi

no em pot volguer ningú-.
- Hi ha

lm

home, PauJ.iria?

- si •..• nol Jo •• per què no et podies mirar a alguna de :!Ba meves

§

r-

manes?
-

J"~S

a tu que et vull mirar. A tu i a cap mésl

- No insisteixis, Ventura. Veste'n••• deixa'm••• No!
El noi insistí i insisti. Es veu que era tossut i no es volta deixar
perdre una cisa com Paulina per coses que de l'Horta digués la vila.
La noia se'n va corrents i plorant, que són coses que les noies poden
fer a la

'W gada.

Ell resta ensalivant, sense passar la frontera del

portal, respirant encara l'aroma dels vint anys de la noia••• Se'~ va
pel can! de vora la paret q'lJt ja ccneix8D1, amb el cep baix••• Pel'ò de
cop s'atura, i mirant-se la casa de l'Horta Gran, snb geranis

~

la

finestra i \ma parra a la dreta de la porta, jura tornar al territori perdut de moment f com el General Mac

Arth~

•••

Jo em moria de ganes per a saber la causa del "noli de Paulina, i

q~è,

en deia la gent de !avila de les noies de l'Horta Gran, però em tincde quedar amb les gales. No per na ssa temps, però ••• A l'Horta Gran hi
ha una minyona de tota la ..vida• .I tma, àvia, l'àvia Marta, que cuida .
els gall:iners com si les -gallines fossin reines. Hi parla i, cosa curiosa, 198 gallines l'entenen. També té algtm diàleg amb el grEll pe>llastre que sempre l i respon voltat de gallines que de res li diuen, .
que no. U1 dia vaig senU;r que- .;, àvia Marta deia al pollastre que hauria de reposar una mi ca,que totes les

UB

sses piquen. Ell es va ex-

cusar a la seva manera .i fent tòts mena de reverències de pollastre
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ben educat, però senyalant el seu harem amb les ales arron9ades. Provà, per a convèncer
a l'avia Marta que tota la culpa no era d'ell,
.
)

~

.

d'anar-se'n al cap d·' avall del gBlliner. Al cap de pocs, poqulssims
segons, tenia totes les

gall~es

vo1tan't-10 tem8roses, segur, de què

1i passés quelcom si el de1xàven sol. 1; • "Ja t'arreglaràs, noi 1" vaig
sentir que deia l'àVia Marta. l \ma tarda Que l'àvia Marta la feia
petar amb la minyorta. Antia, vai~ p()de~ llliar

caps amb el drama de

Paulina. A la casa eren nou germans. Dels nou, vuit eren de debó,vull
dir que 'VUit ·havien vingut al món amb llevadora oficial 1 els vuit
neixements, encara que cm d'ells haguéssin estat noies,

:foren cele-

brats anb alegria 1 repic de canpanes els que hi f'ol·en a temps. El
que :feia nou fou

'lm

neiXèment trist i ningú n'estigui content llevat

del nou-nat que entrà al m6n rient com si tot plegat li :fes molta
gràoia•••
- ••• i jo ja no sé a

qu~

plànyer més, si a la. noia o a. la neta ••• l ara

j a ploren totes due 8 •••.

- Ja és

tm

bon embolic, ja ••• Altres vegades , haver-hi vuit o nou cria-

tures en una casa, no se'n :fa c3a,havent-n'hi tantes, per part de la
gent. Nonnalment. altra feina té la gent que comptar les criatures qu
hi ha a eada' casa ••• però ac:! ens les hm comptades i sobretot d'en9à
que aquest Ventura v& a mussolejar per acl •••
converses entre les dues dones vaig deduir que el pare de Paulina
era un bon home, però era un home

dist~t.

La politieta, sego~s. l'àvia

Marta,li havia es-tat fatal, el tenia seduit de tal manera que no .pensava en res més. Les vegatles que s'havia errat cridant als seus vuit
descsndEJt,s I·
- ••• i la política, aquesta cosa que no sé què dóna als homes li :reu
fer molts disbarats amb les cOses de casa pensant aÍnb 1.es del defora
primer, i fou la causa de fe!"olo tïl8t'1C8r després.

Ara diu que vol ..

tomar••• Jo penso que _gona com estigui de polftioa no es recordarà
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de si al marxar en tan1a vuit o nou de fills •••
- Voleu dir, M8!'ta?

Ai, si,
Its

tUl

fi~la. 'eJn

home, quan hi ha J..a politica pel mig i més _si ja

és com e1s alt.res. Si hagu6s ha-

hOl!'B distret com n'era &11, no

gut. d'anar per

8

mi, jo li Mé'J.lés presentat les nou criatures 1 se-

gur que ell s'hagués limitat a dir: " Doncs, mira, ja em pensava qua
Però tant. la noia com la neta

en teniem vuit••• 11 Com si el sentis.

no ea volen aprofitar de la pol1:tica d'ell •••
Jo, una cosa veia clara. Que

e~

pare de Paulina va marxar

IUÜI

havent-

hi vuit criatures a casa i que ara n'hi havia nou. No podia fer gaire
més cOses que pensar que Paulina era una mare soltera. Amb la guerrca,
ademés de les eanonades, les col.lectivitz8cíons 1 les marxades a
Fran98 passaren tantes coses%

Però no, el drama, l'embolic, que deia

la minyona, era més emboliest. MitJan9ant les escolta:ies de Ja 8 con-

verses Avia-HartB-M.1nyona, en ve ig anar traient l'entrellat. Quan el

gendre al qual la política li feia portar malament els comptes de les
criatures que tenia, t'eia sis

que era t'ora, a la mare de Pauli-

1119SOS

na n'hi passà una com un cove. Tres t'orasters l'assaltaren quan la
dona anaVa a l.Ula vinya que la gent de l'Horta Gran tanta comals enllà
de la vila, li dona.ren un gran cop

~

cap i, quan la pobra estava es-

tabornida, deia l'avia:
- ..• i si ella no hagués estat estabornida, ni tres ni deu li p06~n

les

tImlS

noia
~

8

al damunt.

Que no hagués pas estat la primera vegada que la

'hagu's desf'et. d'algú que volla orgue ••• Ara perquè la veiem amb

aquesta cara que sembla que s'ha de morir a qualsevol moment, però
abans de l' estaborn:fda, la ne1aera una noia que feia goig malgrat
les wit criatures que ha tingut ••• és a di.r, nou.
Ara .j a ho anava entenent mits. Al

meu

en tendre, del cop de pal.

cap la mare de Paulina se'n sort! bé. Del que no se'n va sortir tant,
va ser de la segona part, de quan èstava estabornida. segons l' A:via
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I.larta es passava els dies dient:" Quan en Pere ho sàpiga em matarà,'
por~r ~rme~ ....

ara que està acostumat a

1" Es veu que

PauJi~a es~:

maVa moJ.t a la seva mare,' tant, que sort:fren ambdues de J.'Horta Gran
i passaren fora tma bona temporada a casa d'tms parenta de Sants.
QU,

tornaren, Paulina portava. un

no~

als 'bra90s.La vila feu

,

umeros.

Un :fill del que era :t'ora no podia ser. l un fUl de la noia, que tothom la tenia en gran esUma, costava de creure, tant mlts, que ma!

se l'havia vista anar anb ningú. Pero, les viles s6n a1x1, tingueren
més conf1an98 amb la mare que amb la filla, 1 el noi que arribà
Sants fou atribuit a Paulina. Aquesta, tinguent en compte la por de
S8

mare per quan torn6s el pare que ara estava acostumat a portar

armes, no ho va negar mai que el fill no :fos seu •••
- .•• i ara tothom se la mi ra com si fos una aualsevo1. l un fill, amb
\ma

estabordnida

~l mig,

el pot tenir la més pintadaI

l ara, t6,

aquest noi que me la ,solfeJa, que a casa seva són gent de m:fs sa d'

ze i que segur no han estabornit mai a cap dona de la familia, i qu
la pobra Paulina es passa e-l d:8 plora:irt, i se 11 passa sa mare •••
l és ella, la Paulina, la que DO vol mirar cap altra soluci6 que la

que ella s'ha imposat••• "Si el pare torna i li diem que el noi éll
meu, s'ho pot agafar d'tms altra manera que pas que 'li diem que
de la seVa dona ••• ll

l per a mir~ aquest beneit

'8

a qui la polftica

ha malmenat, com que segur que arribarà m's malmenat de com se'n va
anar, si li deiem tots qUè quan Va marxar tenia nou fills, "Potser
si ", diria. "M'he errat uns vegada m's•••• 11

,.

Avui, oi jo pogués t'er les coses de la manera que deveg,ad&s penso,

faria un dia de :festa.

He eatat testimoni d'tma gran escena. Per a

mi, 11ecordem, peTÒ,qu8sóc un ,trist mot.or 1 enca""a amb molts defectes, ni quan em vaig escapar

d~l

camp deJ.s altres, ni la Batalla de

l'E'bre, ni lr.. t.robada. del xo:fer Pau, ni lle.turada dels mSlifestanta,
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rar potser m'en tengui.n ••• La mare de

na arreglava unes nora da-

vant del pou, quan a'ha presentat Ventura. La dona ha. vingut
cOm aque st

b~anca

¡:!lo pe ~.

nyora - ha

comen~at

e11-, jo estimo a

~a

seva filla. I1'est.imo

t.ant que sé que no me'n podrit mirar mai més cap que no sigui ella.
He sabut la raó per la qual ella no

vo~

que segueixin les nost.n!8

relacia1s. Tant me fa. A casa ha baixat tot. Quan un, durant. la seVa

vida només dóna un di9gust,- és de més bon perdonar que aquell qui
en dóna cada dia.

S~

el secret de Paulina i m'és iguaJ.. La vull tant.,

que res, per gros que ella ho trobi, em podrà apartar de tenir-la
cada dia al pensament•••
La dona davant aquell engrescament, mira directament als ulls de
Ventura. 1 diu aguantant el mirar:

- Paulina no és

tm a

mare soltera•••

- Es casada?
- lJ'o. Aquest fill que t.othom li atribueix, no és seu•
-

.

P9!'O •••

- perquè vegis qui és la dona que estimes••• Ha fet veure que el fill
ra seu ••• Sl fill és meu!

Gran Déu!
- Jo •••
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- No segeuixi, senyora. No vull saber res més. Jo venia a, dir a Paulin a que ho sabia. tot i que bo i sabent-ho ella per a mi era

~a

que

jo volia que fos- la 'Cleva dona. Ara•••
,

- Vine a casa, Ventura. De les dues, potser avui s'acabararl le
gr!as sd' un a •••

ulls tard han sortit ela do.s agafats del bra9. Paulina tenia una
mirada nova. Només he sentit uns mots quan s'acomi8(1sren:
- No m'has.roés perdonat mai de perdre' t.
- Si 1a mare no t'ho hagu's dit, per mi no ho haguéesis sabut mai.

- Paulina, obligaré a tothom que parli de tu que
Almel'YS

8S

tregui el barret!

jo, era la primera vegada que sentia riure a la noia. l

ra ma. rialla gloriosa que devia t'er la mar de temps que s" esperaVa.
AaueJ.1& nit, mailgrat haver-me tancat un dels. moseos la clau de la
:for ea, vaig pouar aigua -oota la nit. No pot :fer massa coses ur.. motor
com jo davant casos com aquell •••
'e~8

mossos sé ~a cosa. Diuen que ja hi torna a haver el.s

mb.aixadorE! que hi ha.vit:i abans ••• Que van óir que s'havien errat al
trerxat' i que es pensaven que el govern que hi haVia a fora podIa

tOl'-

na!" a qualsevol moment, i que al veure que no e9 decidia a tornar,
que havien tornat ells. Ho deien els mossos, això. l deien més coses. Que ara

8' anava

e
bé ,que j ~.. hi hav1.8
corren t pe)"" a tothan 1 qu

din tra poc jo seria un motor sen se feina ••• Fa temps que em tenen en·
uns. estància plena de· coses que no serveixen. Passo dies i

dje

s sen'"

se sentir parlar a ningú. De tant en tant la minyona, que &ra he sabut Que

9S

diu Siseta, ve

a

cercar

lm

forc d'alls o uns tomàtecs de

penjar••• Han vingut a mirar-me. Ja és Ventura qui :fa el tracte. i!m
deu haver oofar-t

8

bon preu

perquè no hi ha hagut. regateig. Em ca-

rreauen a un camió. Hi ha 'transbord. Corrim molta estoo8 i em descarreguen a una pedrera•••
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'f"

Faig anar una perforadora. La· feina no m'agrada. M' agrsiava ~~s l'hol'.
'
ta. Ac! no hi ha més que un arbre prop d'on m'han deixat, i una caseta

de fustA on la. gent hi deixa la roba i el dinar. A la pedrera. ~i

cau un sol. d'abans de :La guerra, que he sentit a dir als homes q,u
tot. era millor. Els home 8 suen. Hi ha un vaflet Q.ue va de grup

en

grup amb un c.antir de llauna recobert amb cantJDàs. Cada d~a, al ple-

gar, fan esclatar unes minades.
'r
~

~

Jo, a la primera que vaig sentir em

pensava que tornava a ser al :front•••
Vora migdia la dona de 1'-encarregat ha vingut a portar-li dinar. Es
una dona d'abans de la guerra, es veu, tamb',

Conl

el sol. l aqu~sts

homes I Aquests homes no poden veure tUla dona que no surtin amb comentaris 1 ximpleries.
- Això són donesl - diu a la vora meu un homenàs que sempre es queixa

dels dinars. N'hi troba poc.
- Es donaOa, aquesta. Ja és una bona pamela, jaI
Si jo tingués una dona aix! em veuria en cor de fer qualsevol cosa.
- Ena hem

conformar, noi .'

Conformar, conformar ••• Que no l'has vista mai a la de C8sa? Doncs
espéra't el dia que 1$ vegis I

l aquesta mania, els gru1xuts,de ca-

sar-nos amb dones primes••• Quan m'hi vaig casar, la que
va sogra em va dir que

~b

ar~

és la me-

el matrimoni les dones s'engreixaven.

s1.-, '

meva dona no era com les altres o el que no ho era era el matrimoni. En lloc de guanyar pes, el perdia. Tant, que fins un dia em

si, o la

va escapar de dir:

11

Aurora , si seguim
,.,

.fI

aín

em quedaràs 'sense resI".

Jo no wll pas tenir mobles especials perquè picant pedra ja

S8

sap

quins mobles es poden tenir, però el llit de casa és un llit que ta
riure. QUan un matrimon1

é~

llit fac1 esquena d' ase,

p~rò

de'pe$os n1ve.lats, es passa perquè el
el llit de casa és un llit anb replà.

Per a estabilitzar 1a ~1ferèneia de nivell ens hem Vist obligats a
posar pes al costat d"on ella dorm •••
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- Va per la meva que. a la bà$cula de la :farmàcia no la poden pesar

entera. Li ban de pesar 'lD1a cama i després l'altra.

s que jo a n'el pardal de casa no la puc ni tocar. Tinc por d' 81xa:far-1a!
- Jo anb això vaig tranquil" veus. Sembla que viatgi en un vagó de
primera.
que en

tul

temps que no pots :fer vagues,

mitings ·que voldries, que

~o pots

qu~

no pots sentir els

dir mal del govern, i que no pots

fer pintades, si no pots t'er comèdia amb la dona perquè ten s por de

trenca:r-1a, ja em diràs!
don~

a.ixò que la sogra m'havia dit que

l

es revindria per meitats ••• l cada dia es

bo diu,

po~reta: ilLa

1~

desinf'1~ més •. E~ ja

mare es degué errar quan Va dir que em. revindria!"

,ntres dura aquesta conversa els OOS pic a-pedrers no treuen la
vista. de la dona de l'encarregat. Aquesta ho veu 1 se'n sent tota
satisfeta. De cop:
- Ai, que caic! - diu.
Els dos Van pel prine r auxili, però l'hantenàs de la dona prima, que
passa dels 120 quilos:
- Deixa-rne-la cul1ir, Politl
La deixa ben caure per a poder collir-la millor, i quan la t6 als

bra90s:

- en

voleu que us

~rt1,

encarregada?

Ai, quina vergonya••• De1xeu~me a terra. No ha estat res....
L'home dels 120 quilos vol retenir tot el temps que pugui la per a
.,

ell preciosa càrrega.

. ..

- Us portaré a la casa, potser tingueu

alguna patac~ f'ort~.••• Ho mi-

rarem encarregada. No hi aneu dep:re99a a posar
els peus
a terra.
.
..
- No, no ha estat res. Ja em podeu descarregar. Si vingués el meu h()-r
me qui sap què .~s pens aria.
- Hi podeu estar ben ~

\D1

quart més a coll.• Sempre sol venir a lés
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dotze, i s6n tre s quarts•••
- No,
~i

no~

baixeu-me 1

.- .

sap molt greu a l'home dels l20 qu1los baixar a l' encarregada,

pe~

rò no hi ha més reme!. La deixa a terra. L'encarregada fa unes passes
1 es veu oue ooixeja d'un peu. Els 120
zar i ja tenim altra vegada a

qui~os ~~.

l'e~carregsi8

tomen a mobilit.-

a19ae:ta en alt i en pes.

- S'ha de mirar aquest peu, i potser tingueu algun cop en un altre

lloc•••
L'homenàs i encarregada entren a la casa. Pel carn! que hi mena es
veu venir l'encarregat. Hi entra.

se

sent

lm

xiscle i un uCom ha anat

1xò?l U sento que els dos homes discu:Ceixen. El que· priot r

:pa~lav a

anb

18 120 quilos interv6 intentant aclarir la situació. La discussió
baixa d'e8ca1a ••• ~urten els tres, i l'encarregada

~amina

- Rea. Per aquesta vegada passa. Però vosaltres coll' eu

pt

a

pe~

coix.

r a 1r eure

pedra, i si la meva dona cau és a mi a oui teniu d'avisar.
- Però •••
- RasI Ac! es v

treballar i no a portar dones a coU. l tu, tu

mira més on poses els peus.
età bé t sebastià, però a n'aquest home no li has ni

do~at

les grà-

cies. M'ha coll.it de terra, m'ha portat a la casa 1 miraVa si em trobava. cap blau.
- ~~8tà 1)6 t

però l'ÚDic que puc mirar si tens blaus sóêC jo, m'has en-

tès?
Quan queden sols els dos pica-pedrers, els 120 quilos diuen:

en
. ..
- Quins pernils, Polit i S1 la de casa tingués \D'la quarta part

serla

un home feli,.
- Això de cercar-li blaus sembla que a l'encarregat no li ha agradat
--

massa.

.

- Jo, ja que havia comen9at havia d'acabar••• "Us t'a mal, ac1, encarregada?

No, deia ella. l ac!? Tampoo••• Jo ja estava a punt de

don~
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la d'alta quan ha entrat l'encarregat••• Però quins

pernils~

Politl

fem torns de nit. Els que els . fan ja comencen discutint:·.

'8

,

~

- Doncs, mira, jo ja 'tinc la casa fetal Si 'te la. troben
o al comen9aI'-

B

m1g :t'er
fer 8i l

no te la deixen acabar, però què han

troben acabada?
aq~st

Perxò m'ha rebentat ara

tom de ni t, perquè. és de nil.?s q~

han ha de construir. J6 ja tinc el lloc escollit, vora l'Estació
mi~ de

la pineda. ml te!T8nv no és tancat ••• doncs casa a la '/ista!

- Jo quan vaig arribar no ho veia gens clar, però ara, feina, oasQ'
abates i

gabard1n~ •••

- Aviat serem més que alleu
s'~antin! l

ara ja els fan parlar cristià, can nosalt.r

anta anomenada, tanta anomenada, 1 al final aquests només saben

vendre roba.
Ib

això jo continuo pensant que són més vius que nos al tres perqu"

la feina pesada la :fem nosalt.res••• A veure si en veus gaires d'ells
obrint carrera, netejant cloaques i :fent de ml:nobra.

i'

n

que jo n

és com ho feien abans de venir no sal1r es.
oncs m1ra,que no sal tres els hem vingut a descansar. Perxò no go-

en orptestar i ens han de 'soportar perquè saben que si toméssim al

poble tota aquesta gent qu e ara ven roba i
s'hauria d'encarar amb pics i pale.s.

8,S

passeJ a pels despatxos

l can que ens necessiten diuen

que tant catalanes són e118 com els que hi hem Vingut a treballar!
Això ho diuen, però no els hi passa d'ac! •

..

- Ja t'he dit. que aviat. "aram m's que &11s,
1 quan ho siguem els hi
' .
.

farem jurar la
constitució.
Nom&s -és questió de paciència. l si no sóc
.
.
a

'tet:1P8

a vendre roba j o, en vendran els as us

:fi~Ja.

l j a veurem 11

vros qui farà les feines pesades i qui f'arà de coll' ador als trsnvies!
- Jo, a n'els nois de cass ja els hi tinc dit: Al oarrer, a parlar

20J.

com

11 ~1Ul!

:ò n

- Amb .,.
- A

,

-

~,

l

-

l

hem d'afluixar.

vern ens v
p8!'què an

contI'a nosaltrea 6s anar cont.1'a el govern.

, ja hi van aauest

sta:t

-r8NOA,-.

contra el

~OVel'll.

Són tosau.'" N'han estat

_

- Ja. n'hi ha per a pc-c. Ells en

d'ae! a deu anys qui 8a:r.wlels
dirigeixin bancs, siguin

~iuen,

mal dit t xamaes, Ja

Xêl"1'l9CS ••• Quan

catedràtics~

veu~,

els nois venguin roba,

i ells siguin. escanbriaires,

manobres i cobradora de tranvies!
Jo ben poques. coses puc t'er quan una conversa no m" acaba d'agradar.
No ~lO puc eseollir el què ha de dir la gent. T&pocs recursoa un

m0-

tor contra els 'hmnes encara aue aauests no simJin notaris. Si, em vaig
accelerar .io m'teix i aquells dos conversadors no.ctums no ea pogu6-

ren entendre. Ven tenir de seguir la conversa lluny d'on jo era •••
Ha entrat el segon torn. Jo, de moment, m'he posat a veure venir. He

tat nonnalman t.

La noia

parle can elll

ho 1ms dit. l el noi a'ha fet soc! del Bar9a.
mi la noia. em balla sardanes••• Aquest.s ens :fallaran•

.

O no t'alIaran. Ac! han trobat coses que mai havien trobat al pobla.
lUè vols aUé facin,.
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- Es qU8st1ó dels nois

a:1xò~

'

E1!l de, m,sa diuen que si _,trebaUen acl,

si ac! poden estrenar vest.its, anar al,s espeotacles, t.enir pis 1

festejar t que ells volen 84tr, d ~ ac!. Ac! hi ha noi s que van al' es:ooJ.a,
la gent llegeix el diari pelsoarrers, n'hi ha que compren
reg~le8

les Rambles per a

nO~8

a les senyores- ... Jo vaig :rer la

~e,rra

m~ors,

amb gent d'aci, i quan hi havia calma parlaven de :fttste,s

a,

del

XiQuets de Val1a que s6n uns elemebt.a que e~ pugen al damunt. de cinc

cinc i van tan enlaire que volen, d' a~tors teat.rals

~

quals el

poet~.a, ~' ~~~des

pob18 adorava, de cantalts t'amosos, deeçellaJ:ls

d'811omenade ••• i tota eren d'ací, i a mi ja llavora m'entravSl unes
ganes bo~s de ser-ne d-l aQuest. Pais, p,arquè al poble no ten!em, ea-

cola, ni Xiquets de Valls, ni

~Ste8

majors, ni

r~s ••• I

em Vaig. b.

tre oontra els qU!J no volien que ac:! fessin sort.ir les seves bande-

res, que els hi amagaven els monuments. dels seus homes il.lustres•••
- Ai., que em penso que ja t.'has passat.••• que no són els nois que ho

han t'et 6n:f.oament.!
- Saps

... -

<l1

'treballem?

S~s

on e

que no sal tnt s no hem oonegut mai?

tres fills viuen
li)}

¡ma

joventut

el pais que t.ota la vida n' ha-

viem SBntit a dir mal •••
Hi ha ve~de9 que dóna gust escoltBr. QUe voleu que us digui. ~~,
La corrent. ha arribat a la pedrera, i faig

d~es

de festa. Sei!Jr

~e

i jo fos oan els homes em passaria les hores dient-ne mal de la c~

XT8nt., i de les turbines i de les oentrals ,elèotriques perquè em '&n·
treient la feina, però

jo~

sóo un motor que si no treballo passo igual-

ment •••

ira' 1, és aquest. Tira com un dimonil
El tirar com un dimoni va per mi, em penso.

Vaig pensar bé i

óc

.a'r'8

m'h::t1 insts.1.1at dalt d'una 1:8 'r'ca de pesca. Jo

to:r ter:r"estre, però ara. es treu profit

1#it a dir que el govern que hi ha hauria de

tot. Tanbé he aen-

r un aJ.tnl. l s1 això
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s'accepta amb un govem que és

~a aasoc~ció

de

m_inist,~8

9ue mou

milions d'hanss, més es deu héilféF d'accept3J' wb un motor que nanes

mou una barca de pesca. Jo no m'hi fico ElDb els governa. sento qu
els hOt'.l'le s en parlen. E$ veu qU& é8 una feina moa.t. difícil fer de govern peruaè sovint S6'n diu L1el y però sembla que si no se'n digués
mal el govern no estaria conte!lt.. Si

~a

gent no en fes

(B'8"

ai

!t~

Bo-

_ m passés desapercebut" 'tindria un mal Viul'8. se n'ha de parlar
del govem i, sob!'etot,parlar-ne malament. Això és el que acaben fent

els marinera que ara porto. La nit que no agaf'en peix, el govern ho
paga. Pel que he aént1"t"

Boti

9S Va

fins unl.1 desviació d'una noia del mari.m r

atribuir al govern. sembla que a la noi a de1.

UB

rine r Bo-

ti la va desvia!" un be1.ga •••
- .•• i 6s el que diu En Boti, ,si el govern no deixés entrar tanta Rent
la noia no s'hauria 'trobat com

s'ha trooo. t. Ui, de pr1m9r En

B~!-i

se

18 volia menj sr a la noia. Si no arriba a ser pel capellà i això qu
En Bot! no va mai a mis sa, hagu's fet un disbarat gros. Però mossèn
QUimet li va dir que en lloc da mudar tant la noia la cosa que devl

ha'*

1"

fet era ensenyar-li fins on es pot arribar amb homes :foraster

i del paia. Segons Mossèn Quimet no pot ser que .l~s noies hagin .de

dir: "I jo què sabia, pare! fi Ho
ganyaaes. l si ho

~ben

h~

de saber tot perquè no. 8~guin en-

tot no podran dir que les hSl_ enga1ya:Jes,

s'hauran deixat enganyar que és molt dist.int. Oh, i ara En Bot!
l'altra noia no la deixa nl sortir de casa hi hagi ona forasters al
poble .. l tampoc és aix! com s'h~ d'agafa,r les cos~s•

..

,c:a

li ha exp11 cat la doctrina de ma ssèn QUimet al' altra noia?

- Càlla, calla ••• El mosfJèn de moment el va

~guantar

al Bot!, però

quan va ser fora, el Bot! es va rev~nir i va dir: "Aquest el qu.è. vol

68 ensenyar-lis ell aque sta Çioctrina a les noies 1u. l això

Va

a orelles de mossèn Quimet. que ho t' tot molt ,ben posat, i es

anar
Va

pre-

sentar a casa d'El Bot!. "Dati, li va dir, jo no em guanyo la vida

04

ensenyant

i11 de no dir que no. Això

188 noies el

queat.ió

de la teva dona i de tu. l si a6u prou covards- per a no fer-ho, doncs

llavors mossèn QUimet, ho farà per vosal:tres
Es

Vl!U

que els tractes ent.ra homes i

si les dones
tea coses s

b~n..

j

'.

dom s tenen mals re sultats

Jo no ho alt onc això. Tants an.Y8 que fa que aqueaaquests tract.es sempre bada el mateix costat.

aben i

ls hornes la saben molt llarga, o las dones la saben molt curta.
Jo per més q.ue penso i més penso no ho acabo de veure clar•••
Vai~

fer una bona temporada· amb aquella gent de mar.

Qu~ agafev~

peix i no ven1sn els Clofina, reien i feien proj eciB $. Això

que anessin las COS&S mai vm àonar cap vot de gràcies

w.

s~,

'Der bé

~ovem.

Si sesaeix la. bona lluna ja tornarem anar a comprar pagant.
- La de cesa ja fa :rer un vestit per lea noia s.

- Ja és demana.r ben poc al què volem. Pescar. Res més. QUin n1al es

fa pescant, llevat, és clar, d§ fer-lo als peixos?

t.iu. Un c.

amunt. Al' aigua no

8

1 t.ard.

i 1 be

ns han pujat.

plat~a

s mou res. No fa ni vent. Unes dones pleguen d

cosir ,xarxes. Han acabat rient perquè una noia

jOV'8 q~ ~o

treball

encara a les fàbr1 que s de la vila els bacant~t Wl~ can9ó. d~ moda~
ASBes.mts

amb

J.'~squena

nerViós perquè no s

a la barca, tinc una parella.

va~g

posant

8

oi em sembla que es defensa po C•.' l ell

com si qui sap què li anés a cada in'tervsnc1ó:

- T'ho juro,
Cap

em

la noia s&p res de les doctrine s de mea sèn· .

Quimet. Ja es defensa, ;però
par~a

~o

Lola!

"

respo~ YQ.

- Qua no em sents? T'ho juro'

La noia, a;l meu entendre,

via haver seguit fent veure que no el sen-

tIa. Però per aquella llei milenàx-ia de la badada, per a mi s' hi anava acostant..
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- "Ji'ho jUl"'6S1

dic aue si, Lola. Jo no 'sóc com els alt

tu.
-

N~

hi r.e vingut ningú

.b mi anca

MIl vingut amb

...
\

Sóc el p:r1me:r

- sl... parò no vol dir res això.
- Aix!

no t'han dit oBi. oue eres maCt;\1

No••• s1 ••• n~1

q.u

- T' han dit mai que era ls més mnca del poble1 Que faràs t'er

,

vulguis 61e hOmes. ~ • Qua un a1. teu not fer la felicitat del mati

Co-

manaant
Jo estic pensant que aquest noi deu saber que al poble el cClilar.àant
de llarina és eons1deradiss1m. N'hi ha que ho aprofiten tot per a ob-

tenir un bon resultat. Lo noia ara haur1a de dir que tant li

~a

el

comandant de Marina com re fi I

- Jo ••• Les mans deixa-rae-le..s ••• EncarE4 és clar i jo me'n tinc d'anar•••
lima' n t.in cd' enar 1f •

Hi ha poc

- Lola, estimada. Lola, no te'n vag1s. No vulguis trencar aquest moment

que jo el racordar-é tota la vida••• Lol~•••

Jo estic pensant que per at1ar

b'

s'haurill de présentar mossèn Qui~et,

que h1. pot. have~ badac1'l.. La noia 8 'ha al~at. Ell no vol que s' en~a¡Ji.

Hi ha

tUlS

modesta lluita a quatre mans. Lola, amb un salt s'asseu da-

munt la barca. L'home dels juraments
lla 8nCL\ra rebutja, em

gi~~a

.

maJ..dant~

per algun ant1cip qu

la clau del contacte! Ardb quines ganes

Im vaig engegar !\'!!Ib als pisto'lB a t.ot gas•••• l fou el propi mos~n

QUimet qui s'aoostà a la barca al sentir un motor que petava escanda-

losament fora de l'aigua.

-

st~

miri, ha estat sense volm1er •••

AlgÚ deu haver pORat les mans bn no deyi.a. Ela motors no s'engegue--

ols. Tu, Lola, faràs bé d' an~te'n a casa que l'aire fresc et pot. re ~

06

,fe $te ~ a:r les noi ~fI el'

com s'han
Ma

par~me

de

,ble ••• !

imet va tancar ls ,clau del cont,scte, i jo vai

"'n

2l1~ons

r casa l i donaré

prendre. T vostè, jove, si vol passat"

fer, abat

de

.

del tot, almenys um dotzena
, de p1s1;,onaòea en honor del rector

del poble. Tanbé havia sentit el mot.or )., ano de la barca, i veu mossèn OU1me't dret com un ciri

IÜ ~oet,at dE> la ba'rc<:t.

'" ha passat.

passa t pe;i davfJ,."lt i no

sar

s aue no fan

le~ R8T1~1I

l contacte,

CaP

pr~hi

mal a n1nR6. denes en

de mol18 sd' al tres••• Per

ce~t

que una vegada 'tret

:ot.or ha seguit. picant.

Slq'

- Vol dir? A veu

• ••

:tona. "Eil:n pa1'8, 5:. la parada és norm

un

L'home ro'ang

sr. Hi he

n,'he pOl'n1t estar. Tenim tantes coses

bi de 9 nOSMtres, qu
fan

bon en

. . oia veure ai al motol' era.

, e'ha fet

•

- No en faci cas. l]s un motol'" especial, aquest., Be d'abans de

J.a gu

l'ra. que tot era distint. l sellons m'han dit ell la va fer amb un

cami6.
-

l de aui.n costat la Va 'fer?

d'sn

-Host'èn Quimet, oue ens cone!

•••

- No vull noms, home. Va guanyar o va perdre'¡
- Va perdre.
Va pe:rd:t"9 i sra

U8

ajuda a pescar a vosaltres i avui us ha ajudat

ortir a pescar••• Això vol dir, amic, que no tota e.l.e que van
perore s6n com alguna diuen que S6"H

.

amoo n'hi. han entre els que
que

sm.

V81

guanyar que ,no són com a1gtm8 diuen

l perquè enet ha ajudat avui, allllest motor?

- Digues a la 1.018

- Bona nit i

8.

miri de

f~8tejar-hi

reS8r de gust.

- VaJ.s que ho :faci per a t,u?

- Ho t'aci !B r aquest motor" que

'!S

perdre.

sempre prop d'aqueat motor.
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Si ho faig 1:>e1

vostS no n
Ib motor

c~m

rà

to

,Ju1

..

oi ho fes per segons qui Va p9r

foti .. mOòsèn Quimet!

si

r

qui VUlgui,

¡nou •••

Les bones temporades
entra dins

l'of'i~ de

dur~n

poc. No es pesca. Sembla <:pe això ja

pescador, però ells qumno pesquen s'enfsïeD

1 no van a pla~ bé.
- Ja :fa dies Que
- no
.,

~.

n:f. Pftr

8

henzina. El peix no creu com aban s.

Queloom ens l'esquiva.
o'tser va contra el règim,

- Potser

s~,

po1x.

però també va contl"s nosaltres.

- No us hi amoineu. Per a mi no ~F:. qU9stió de que el::;

ixos siguin

republicans. La culpa és òe les vaques, que maten les cries.
- rIes vaque s són d e gent de dine ro.

- Aix1 B'ha acabat de pescar •••
- Què heu agafat,7

- Uisèr
Això ho

la

v~1g

r~spost.a.,

sant,i!' moltes vegadfts. Al final, com qua j

quan la barCf\ t.ornava no sa

lie~reglmtava

res. Per acabar-

q~ nec~ss1tav<:lIh'

ho d' adobar, els dofins, cua tampoc trobaven peix

s dedicaren

s pressentia;

s que .altres v-egadeg a rompre xarxes

r veure si

DO-

di-m 'trencar la diet........

-l

aquests de quin costat són!
~ls

den haver' enviat
mo
.

'~'f,. 'perquè 110

anem prou a

misl:f.'CJ."

- sl,

1Jodeu ben b~ :re r bromes. Si a1Xò

1 valent cn;

dura gaire

urti per anar a pecseig, e

J a veurem Qui serà

ara fem.

eJ.S pobres n

hi podem anar

La

m~va

bs!'c._

àeeoran~l~••• Avui

,t

!"lO

sortint. Es passa. els dies plat¡ja atntmt,

hi ha visita. Vora la tripulació hi ha un ciutadà
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al qual no havia vist mai ~ Va amb sabates, anar que no he vist qt8
ho :fessin cap vegada els homes de la ba.rca.
issimu1eu miran t aquesta xarxa•••• Fumeu fJ
- Qui no pesca no fuma.

- Fumeu, homes, que no fa tan mal com d1uenels metges.
és mal fan els do:f'ins, això s1.
- ••• doncs la oosa és m01t senzilla. l'To hi ha cap perill. Cap, en absolut. U1a barca deixarà a l' a~gua en el lloc q~. convinguem, la me~
caderia., que vindrà a'oondicionada
amb paper impermeable. Es tracta· ..
.
"

~

només de recollir-la,.. deixar-la .e n el lloc que se us dirà i algú l'anirà a recollir. l això 's tot.
ira, per la meva part, a!r Jo tinc de portar quartos a cass•. De la
manera que s1,gui. Està, bé que es visqui una temporada dels aires del
cel, però no s 'hi

potviur~

massa. La gent et fta, però ve un moment·

que no et fia perquè no es fia de tu ••• Ja fa massa vega1es que
na quan

Va

~a

do-

a la botiga sent que, demani el què demS'li, se li digui:

"No en tenim! ta •
Jo faré el què tu

f'a~is••• al

cap i a la fi també serà pescar això!

- Doncs no en parlem tas. Fet!
Ara fem contraban. Algú pot opinar diferent, però jo trobo qu
és del tot exagerat fer-hi. intervenir la tropa en aquestes

cos~.s.

crec que. s'hagi de tractar de la mateixa manera tm negociant

~

No
ta-

bac que un assaltador de banc a ma' armada. El negociant en tabac,
fa l'ofici desarmat i maj, ha ocasionat baixes a l'autoritat. A m's
si als e stancs no hi ha determinada .classe de tabac, els c0t::rtrabandistes ila posen a disposició dels flJlladors. l . si. en tenen tots dps,··
.
l'Arrendatària i el con trabandist4\ ~. llavors la c osa és. una

qu~sti6 de

competència, i si es..vol una économla de m.ercat .•• L' Arrendatària els
'.'.

guanya molt descansada.- El contrabandista molt cansats. L'Arrendatària, perquè els guanyi descansada té els carrabiners al seu costat.
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El contrabandista no hi "

ningú al seu costat, llev!=lt dels fumado'z:s.

l si els fumadors volen :fumar, tabac de con"traban, per què s'hi·. ~a. de

ficar l'Arrendatària! Que el vengui ella, '¡aquest, tabac. O que vengui
el sau m's 'bar a t. l si el tabac és, nociu per

fi

~ salu t, fa molt, i

molt més mal. sl pais l'Arrendatària que els contrabandistes perquè
ven molt

ñm tabac

que ells.

l els perseguits 1 els condemnats són

ls contrabandistes 1
El contrabandista ha d,e saber bé l'ofici. El tabac ven1a

d'~rica.

Un vapor el deixava en un paratge determinat. Barques de calat dis-

cret l' acos taven a la costa, i al tr

el ta-

de menys calat portaven

bac a sòtens solitaris o coves de mal anar. Fins ac!, la feina dels
contrsband1stes de mar. Després entraven els contrabsndi ates de terra. Aquests ja necessitaven més ofici amb els camins de la coata vigilats pels carrabiners., El material s'en'trava a les viles

,enmi~

de

carros amb f'eixim 8 de pi, o dintre saques acabades d' anplenar _amb
pinyes ••••Els contrabandistes de- lea viles posse1en unes anericanes
amb unes butxaques f'en<inenals. El contrabandista últim, tenedor, com
que ftn coneguts dels carrabiners, pensaven, m,?lt

1?EIl

pensat que el

Cos no e 8 f'igura~fa mai que tingu' ssin el tabac a casa seVa. l l' hi
tenien. D'aquelles butxaques ex:t~aordinàries en sortia, e~ ~ies q18
l'Arrendatària an~a f'luixa d'e~stències, a terminis, un verital>~e,
stanc. Mai cap, fum.!dor-fumador va denunciar a qui li permetIa,

~umar

el tabac que ell volla. Ni mai va discutir el preu. Tothom ho sabia
qui eren els contrabandistes
locals, però se'ls protegia, com als
,.
curanders ••• A la barca s'estava content

- s:1, però aquest no és el
ria, entre

:fe~

~çstre

8

mitges.

ofici •••

el teu ofici i passa.r gana sense limitacions, o

fer aquest i poder

po~ ar

un duro a ¡a

bu~aca.

- Tot el que wlguis, però jo sempre surto amb l'ai al cor. l

lm

un dia ja ho veureu. Ens hi assocarà la barca de l'Arrendatàri

dia•••
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..

ira, nosaltres sortim com cada dia a pescar i, com cada dia, agafem
misèria. Si es presenta la barca de l'Arrendatària direm que en. llocde peix a l'aigua hi havia cartrons de tabac. Quina culpa hi tindríem
nosa. ltres si els paquets s'haguéssin ficat a la xarxa?
Aauella nit sortirem, com sempre. Calàrem, com sempre, vora el lloe
on hi havia 'el tabac. Amb el peix fallàvem, ~b el tabac van carreger sem¡>.l"'a.

- Call8ut

lUè?

- un

motor!

Ja hem rebut•••L'Arrendatària! Ja m'ho pensava, sempre

m'ho he pensat que un dia o altre ens axarparien ••• l ara què fem?

ot a l'aigua!
- Desgraciats, això aura ••• Anem a llevar••• Poseu-ho tot dessota

ta••• Direm que ho

cobe~

hem trobat a la xarxa•••

Un motor" ja ho sé, no pot tenir influències

en segons quines coses,

pot tenir ganes que succeeixin, però. Jo he sentit a dir que els homes tenen propietats inconegudes, que devegades passen fets que no

tenen explicació raonable ••• i els homes no van amb bEllzinal Jo no dei-

xo de pensar que podria succeir que aquella nit el peix s'hagués _passat ••• La l1mn de la barca de l'Autoritat ens d<Dava de ple Quan canen9arem a llevar.
- úare de Déu! O de debó hem agafat W1a altra partida de tabac
no sabrBI1 on posar
~an la

e~

° avui

peixI

barca de l'Aut0r.itat ens passà a poques braces, la 1lI0Stt-.d. ~lav:f.a

fet l'agafada de peix més important de la seva hiétòri a. Amb el re:flector de la barca-polio1s el peix brillava com la plata viva. Tant,
que de dalt la barca. alg6 va dir:
- Avui no us queixareu, pescadorsI

2....L--.J . .

S'ha acabat el pescar 1 el contraban. L'amo de la barca va
por d'ençà

~~ar

de la nit de l'encontre amb la barca de l' Arren~atàI1a

i, sobretot, perquè les demés
nar a

,1

a~:rar

misèria.

ni~

que va sortir a pescar va tor-

senyor de Barce1cna li va comprar 18 barca

Ul

per enar-bi a passeig. M'han portat a la drassana de Blanes i m'han
convertit

tma

barca per a portar gent mudada. Pel que es veurà

em raré amb l'aristocràcia. de la qual, la gent. que n'he sentit <tu.e
en parlava ho feia amb

rese~es.,

,

Deien que la :f"mxna el ",un, nss, la·ma"

..

nera de caminar, el caracter, la prosodia, l.es bom s,
'

"

cos,~s,

les

propietats i la tresore:t:'ia s'anaven,
IÜ "
principi,
trametent de pa.
.'
' .

res ~ fills. Durant segles l ' al"istocràcia es reprodui.a, oficialmen t,

amb personal de la seva mateixa condi: i6. Com en tots eis estaments
però, una senyora baronessa tirava
en orris blasons i pergami.ns, o
. .
~

els hi .'tirava tot

lm

senyor marquès, amb calces pel mig la primera

i mb faldilles el segon.

l;

sigui, Que part de l'estament qt6 ha re-

but més barretades, es desvià. D'altra part, l'estament es veié

a~sal

tat per gent de cabals que es t;eu amb tito1s nobiliaris per serveis
o per diners prestats.

Amb quartos, soté segons qui, no hi ha clos

tancat que no s'obri. Ain raemava el meu nou

o. ¡...;ra

lm

hOO1e amb

una panxa e,stable, galta vermella i puro en actiu.

- si,
quesos

ells són marquesos, però jo tinc més diners que tots els marple~ats!

De la guerra ençà

aquell home havia fet diversesfortum 8. Quan se

li saberen, a les altures li feren unes reverències enteres'.
l sortir de Blanes, el ..senyor de les :f'orttmes va dir al marinf:r:
-Ja has posat t.otes les banderes?

- s1,
- l

senyor.

ar~l entrar~m

a cada, platja que hi hagi gent. l a l'entrar toca-

rem la sirena.
- Vol dir?
- Ho ha suggerit la dona. Vol que la gent ens vegi.

212

Això 68 Lloret, senyor.

Sirena!
,Atraquem a Lloret.

~s

Festa Ma.jor, i molta gent mira la nostra arri-

bada. El senyor' :ro1e va

'\9

st1t de blanc. La senyora, de colora1nl

¡b ombral.la, barret floréjat 1 tAlons alts.

Tenen dos fill.8. Una

parella" La noia té instruccions de no preocupar-se de res mes que
d'anar mudada. l hi va. Ells, diu el senyor ric, que la fanilia li

diu Resalú,són ari8tòcra~s de butxaca, però és cosa de la fUl
portar a la fanilia un representant de la sang blt.Na. El noi t'
prohibit treballar. El fill d'un potentat no ha de treballar.

El

noi no s'hi troba massa 1>6 en el món que vol viure són pare, però

com que no treballant es necessiten diners per a viure i qui els té
68 el senyor Besalú •••

El

marin~ ha

acomoanvat la :familia del senyor Besalú per Lloret.

uan ha tornat a la barca ha di t al me cànic:
- L'amo deu ser un ri c de després de la guerra, dels que volen qtlt
8e sàPiga que en són.

r ja

et~

juro que a Lloret ho han séi>utl

Se

n'ha de saber de ser ric i aquest n'ha d' f¡>renòre. Imagina' t que de

bones

8

primeres ha fet el

'S

l'mut amb xampany. "X~any francès!" ha

dit al camarer. "No en tenim, senyor ••• If • "Doncs del més car! Del
més car si que en deveu tenir, no?lf.

"Si, senyor ••• " l quan el e

marer estava servint, el xanpr;..../ li ha preguntat quins eren els més

ics de l.J.oret. El mosso ha dit. que abans n'hi havia algun que h&via, anat a :fer di.nt ra

8

Amèrica, però que ara els rics eren de fora

.

de Lloret, i que alguns hi anaven

8

passar uns dies a l'estiu.

III

on van quan són ac!?". "Oh, miri, ~18 joves al ball, i la gent gran
1 casino••• "."Noia, ja ho sent,s••• Aquesta. nit ens quedem, i al
ball. Hi aneu tu 1 ta mare, i el noi si hi vol. venir que aquest sem,

bla que no es dongui

C{q:t

e dels

dine~s

que té son pare ••• Té, desga-

nat, ac! tens dinera. Convida a les noies, als músics, a qui vulguis

2J3

però convida. l si algú et pregunta qui ets digues que ets el fill
del senyor Besalú, el financer •••Jo aniré a convidar al casinoll
m'h~s

agradat veure actuar l'amo al casino! Però em vaig

fi~~ al

ball. La filJ.a, la veritat, feia tot el goig que no feia la mare, i

feu

9S

tul

tip de ballar. UJa vegada vaig sentir que la mare li deia:

"Cameli ta, amb aquest ja hi has ballat tres cops l''. tiEs el

q~e

m'a-

, u_.ui. l enten en barques••• ". "De què fa?lf. "Es mariner."
1(~an

"cuidado u '11.1). hi ball:ts mésl

l d'ara endavant abans de

bal~ar

pregtmta-lia l'ofici ••• III
- Ja estem ben guarnits!

ones

mé

~a

noia, d'amagat de Danya Petra, hi lla ballar tres balls

amb el

- l

riner.

1 noi?

o em :ra'cis quedar malement. Vaig veure que sortia del ball i el
vaig seguir. El vaig veure a les parades comprant globus de plàstic

a dues

\IB

iletes de pocs anys, i un ninot amb cintes alIDa lloretenc

Ce molt bon

cam1n~.

Ea veu que era la primera vegada que l i compra-

ven coses com aquella,perquè Va dir: tiEs la primera vegada que m'en-

devinen el gu¡.t ••• Vostè no ha vingut amb aquella barca tan plena de
banderes?". "No, be vingut amb l'autobus. de Sant Feliu. ~'. lfDoncs
'hi assembla,. veu?". UNo en t'acis cas. Tu t'assembles

amb~a

que jo be vist sempre sense haver-la vista mai ••• ". Van riure
dos. l van passar molta estona
moltes

p~:¡

noia

to~s

passeig, i els vaig veure ,riure

V8Q'adeS •••
.#

L'arribada dels quatre a la barca ja la vaig sentir jo• .
,bor no hi ha res que :falli! Ja ho va dir el Tenori.
Qui era el Tenori ?
- Un galén .fadrt, mo~t mudat i molt ric que surt cada any al teatre

per Tots Sants.
- Que l'bas vist, tu?

21
hauriem, d'anar més soVint al teatre, 'sra.
- No és massa ben vist que s'hi vagi a domir al teatre. ~ .és clar
que tamb6 és \ma manf1ra de què la gen 1:. s'adoni d'un •••
s. igual, dormint o sense al testre hi hauriem d'anar. A més de
veure els aue hi donnen, es veu la gent que hi va mutlada.
-

DC'DCS

eni"em al teatre.

Llo~arem \.Dl

"pa1co" en dos o tres de dis-

tints. l ouan hi l1a.tt.t molta gent i es vegi el "palco" t'Uit tothom

sebrà que és el nostre. Això

ent~

\'ionarà més to que anaI'-hi ••• Doncs

com us deia, at'lIb or nG hi ha res que t'alli.
- St., ho va dIr el Tenori.
J. Tenori i jo. l molta ués gent
~.ha

de dinars ho ha dit sinó que no

t'et sortir al teatre. Ja ho tinc tot mig arreglatl

U'he fet

amb marquesos aquesta nit. Allò dels quartos ••• Abans d'entrar en con-

versa he pflgat 91 "!tastoU de tota la taula. l com que he Viat que la
gent de la meva saludava a la d'una altra taula, he dit al mosso que
ho cobrés tot. Això é.s tenir diners i Que la gent bo vegi.. Tenim l'o-

portunitat d'emparentar amb una maroues1al
- Boig!

100m ho sents.

- Però en

~~

poc tamps?

b or no hi lla res que falli! Era un savi el Tenor!. l en som tots
els Que anem l1arp,s

de dinp 'r8. Us pen seu que en pot :fer' tothom de di-

nera? Si estéA a l'abast. de tothom, quin mèrit hi hauria en ·tenir-nel

- Bé, bé, nosaltres j a bo sabem que t.enim diners. Conta això dels marquesos, aral '
- Primer, què beu t'et al ball••• S'ha conegut que hi éreu vosaltres?
, dius, noi!Has alternat bé?

- Veurè.s ••• la meva alternadora no anava pas tan mudada com la mare,
rò he alternat com a mi m'agrada•••

o em I-eu ooeClsr

ma~ament,J

.venseu que j o no he paa fet diners per' a
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que només ho sapiguem nosaltres! Que hi ha hagut una guerra pel.migl

QUe ha costat un

mi~ió

de morts que jo hagi pogut fer d1m rsI

v~

dir que no són d1ne:r"9 barata aquesta ••• l no permetré que vosaltres
feu coses que vagin en contra dels sacrificis que el pals ha tingut

de :fer perquè jo t1TgUi els diners que tinc. l la gent ho ha de sa't5 r
que jo tine aqueEfts diners, m'enteneu? No em tireu a rodar J.a :feina

que jo

r.e

però la

:ret ara que ja ho tinc tot mig lligat••• Ella són marquesos,

gue~ra

els va deixar una, mica malanlent. Un marquès no pot, com

jo, comen9ar torrant cafè i veneri. cimant d'amagat. Hi ha coses que
si un noble les fes la noblesa no li perdonaria mai. Un marquès pot

ser
-

1.ID

marquès arrumat, pe!oò no per això deixa de ser un tz rquès.

r.~iri,

pere, jo un dia o altre havia de dir alguna cosa. Si no hi

hagués 'hagut tanta diferèJ1Cia entre eLs marquesos 1 els que

DO

n'eren

potser ara no n'hi hauria d'arruinats.
- Això davant meu no tolero que ho digui s més. Es que tu vO.Ldl'les
que 'tot.han fos

Yl8

rouès? Això és anar a favor de R6ssia. l heu de sa-

ber que si aquesta guerra nostT8 l'hagués guanyada Rússia tots aniriem anb esclops, marquesos i sense. Ja estem ben frescos! De què

m'hauria servit anar a favor dels que van guanyar si hlgués guanyat
Rússia?

en serien els dine,rs que tenim?

La joventut

teniu

destructives, i heu de pensar que de jove no 8e n"és sempre..

id~es

Jo.,

quan era jove, si no era de Rússia era perquè 'encara no s'havia posat
de moda. Es pot ser rus quan s'és j Oft i no es tenen quartos •••.Qu"

dirien els marquesos si sabéssin que a la familia hi ha un element
subversiu?!
- Però que ja n'has parlat amb

e.L8

n.a.rquesos de la familia? - fou

la intervenció de Danya Patro.
- Re parlat de tot. Després de la guerra s'han de sol.licitar de ndlu
tot.s els titola, i alt.res coaes ••• recuperaeió de bens perdut.s••• I
ac! ha interVingut ~'hane de diners. He dit. que això no havia de re-
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presenta!' per a ells cap preoc:mpació havent-hi la possi bill tat d'entre-t'amil :f.E'ir.

ro

tan amunt has anat?

- Ja saps que jo quan m'embalo, amb els diners que tina, no hi ha

qui m'aturi.
i la

r

<.-To j

Baió

et:

no· arriba a dir que ja
~t,

tal.

damunt la taulal
lt

q

~1

Jo. ! no

1.ro)

la renovació del titol

que

dei

les p'!'opietats

la senyora mar9'
e...L8

endavan~

!l~

vien perdut. Si

b;auria tempa, ja

ta~1

de talonari,. tres en vaig posar

RenYOr marauès va r\ir que homes com jo eren els

la bona reconstrucció del

or

la noblesa sobretot

.erra,

la que J.

aquell~

~a~~ ~

per l'aJut a

guerra d'tm milió de

arts, bavia deixat en mal estat. No tot eren roigs els d' aque~~ miNo facin cotDPlimert s, vaig

lió I

d:f.~.

M'han caigut simpàtics

~'f. si

volen, ccmsn90 a lliu,.ar talons. Allò va fer efecte. Mai havia Vist
Ib la boca oberta. Això pels que tliuen que ela dine:L'8 no

o poden tot.
l'anir

en 'tenIa de ra6 el senyor Tenor!. }!ira, potser

a veure

,

da any ••• I, si tot Va bé,

lú,

- Pero,

ja

,

els marque 80S 1

t t,.sctes?

asi-fJuasi, .• Ara, jo aviso.

s'hi .entrarà

sense al

sacri-

fici a emparentar atlb la nODlesa, aprat de l' econòmi oaque aquest.

u compte i n1nS<'!ú n'ha de :rer res ••• nas

,1

v

ter.en un t'ill i 10IDa í"illa, igual que nosaltres. O sigui que nosalt:r

t

saevenir

ad

alú, e,

er fill;

gustada de resultes

nia de casar i

tava altr

d'un

1 matrimoni f'illa-marquè~f'ill-

sal1Í-fill-marQuès. La filla la tenen diarebuig d'un altre marquès el qual s'hi te-

'n desd! al

r que la noia, al casori, no hi por-

el titol. Tota la :familia es va sentir ofesa i

l senyor marquès va dir
,gUèS

Jllarqu90s

si això ha

passat en alt"

te~~

acabat amb un due1, ja que el disgust ·de la noi
ra degut a
,
'''-1 ca sori el futur nuvi.
s.qu
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- Aix1 la noia qued~ descartada? - preguntà Modest,_
- La noia queda en r8:3erVa. Ja UB he dit que a la noblesa no s'hi

se sacrific!.:,.

ntra

l el fill, què?! - salta la Doia.
- El fill, bé _ Nvté cap dels dos disgustos de la noia. Es hane de llimarque,s~8 no

bres. Un :t'ill d'una senyors

pot pas portar una màau1n&.

itJ a carrera de lletreo.

t.ren, ni fer de !'8cader. Ell va eetud1a

La guel'1'2 l i va privu.r d'est.udia'-' l'altra rdtja. Ja. veus, tu, Modest,
per~.

vagis a f8VO~ de RÚss1~!

- La. podia haver

:t.udiada

aca~~

arruinat

- R6.ssia els v

ue van guanyar,

1

t:l

ili_

'\&

n

aJ udar?

_ Si el J;(overn hagués :fet com j o que

ot e st.udiar sense din

- No Et

J.8 guerr'"

vaig posa!" 'tres o quatre vagades els talonaris damunt, la taul.e, ja la
tindria estudiada aauesta carre?='8t i si no hagués estat que la ~enyo

deia qU9 hi hauria tèmp$, ja tindria tots els caps 111-

gatD, jo••• !
,

b'

D

03,

s:1,

1 fill

1 senyo'!'

_ El tenen boi¡;r, tant, que al.

arquès' es h

V8P.'adeS

de lli-

es tran sfo

en els

pe:t'sonatges dels llibres que llegeix. QUan era menut
i la marquea1a
- .
-'flotava bé., li podian escollir les 19ctures., D'ençà .9U8 R6ss1a
~ilió

provocar un

de

mort8~elB

mo~t i

llibN)s s' apujaren

no

~n

Va

p,o-

disn comprar de nous. Jo acl vaig intervenir i vaig dir que mai n'ha-

via comprat cap de llibre, que Amnpre

havia trobat cars i de mal

llegir.

senyora. marquesa

t

b qtmrtos és home de recursos, i

.11

trobava els, llibres

la meus t
rquè~,

ja aUI
,

e~s

e

he

estossegar al sentir-me, però el' vos_

•

vai~

jo

u t'ilI 11 , va dir el senyor

olt content.. s:f- li parla de regala1'-li llib

òe con'tentar :rellelñn t ela que tenim

, no li poo

si bé

dir

s, que ai on vÇ)l!en pel seu fill allà tenien

aris ••• "AiXÍ> és cosa del

"El
I

Va

",ua ha de 11

8

i ara, ,

e
lf

,

•

li poden
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vulgui, millor. l que

dir que tiri llarg, vaig dir jo. Quants

l senyor ma.rq\È s va dir Que

els trii dels més cars J

mil~or

co's'a

'gons els que

serIa que els llibres els escollIs ell perquè el noi,

llegia en restava influenciat tem"os :1 temps i devegades aquesta in-

fluènci

via pl'8ocupa't a la :fanil1o.•••

Pare, puc dir alguna cosa?
- No,

a parlo j o.

franc,

is et

'~omo

a dir

qUtt

'8' hi

not>lea

é::.

ore, no es d,iu aixi? Va.i.

entra ae
'què s

n'tir al senyo:t:'

que ho deia alguna vegada. No us penseu que sigui ric i prou el vostre l)ar

El

:fil~

del senyor

1e

gint un J.lib:' e que parla d' tUl trJetge qua t'in

,

que de les tiet en amunt.

- Da mamen t, va dir el senyor

,

quita, segons el seu p

pren

et

t.'a 11e-

un bon ho-

a toma quo l i dóna per a fer

, són disbarats normals ••• se'n

1''"1

va del cafè sense pagar, emPaita dones •••no sé com ho

~la

.. pera
.. parque
"m, en t engueu, a d otles smb noneg
nyer marques

dir
UCU,HIWUua • • •

o vaig dir que pots&r aquestes coses eren degudes pri.1l5 r, ,8 fe!,

un

aoús de lectures i, segon, a llegir segons quins llibl~es ael8e di
nibilit.ats d'efectiu, i que
cosn

pel~

que molt b3n

tot hi

h~vis

remei.

fi, qu
.. diners

apun

i

i

a.:1.romes altres coses, però emparentarem

amb tma marques1a. O us

sembla poe?
i

aemlJ:La que ens

bollquelU.

tu al. No, si ja els 1d. vaig dir que tenia
ea rus. l per cert q
Fina va

enter:

lm

:ril1

qU8 81'a

una mi-

11 va :fer molta gracia.

l ull, eh?l
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que jo per el camaroeda Stalin no pordo una mSI'QUBsial
- Pots perdre quelcom més que una marquesia.

- Jo quan comanejo tma cesa .l'acabo. Moltes vegades aquest darrer

te~ps

quan passava comptes i veia que tenia tants diners pensava que em faltava quelcom, i ara ho he trobat: tenir uns marquesos de consogres i
un escut a n'el paper d'escriure encara que jo no escrigui mai, però

me'l puc fer posar a n'els talonaris de xecs •••Els vaig acaba:r de tombar Qual vaig dir ('ua aquesta

~arC8

era t"lla mena d'assaig que feiem

per a veure si. el mar ens provava, i que aín que el gpvem tingués
divises, 1 que si ell no en trob6s ja en trobaria jo al preu que fossin, comprariem un verit.able iot., sentiu, iot, a Suècia que hi ha

fusta bona •••
Dels qua"tre, llevat del senyor Besalú, la única que no es
tar

lm

aguan-

somriure de sat.isfacc!o era Donya Petrc. Els fiUs miraven al

sòl. La noia tenia sis 1:8118 al cap, 1 no
~i

balls

po~a

se~n

sabia avenir que sis

fessin veure el món tal com el veia. Es clar que eren

sis

balls ballats a Lloret i el dia de la Festa l'Iej or t. Això era la con-·
sequènc1e que jo en treia del m1r ar de la noia. l el noi ••• e1 noi devIa pensar que si les coses no s'acabessin com el pare estava pl.anejant, i la cUlpa :ros seva, del noi, el senyor B~~alú t~mria el recurs de dir que tot s'hauria perdut. per les afeccions russes del seu
fill. Mentre

pensava això mirava cap al. passeig 1 el

devia recordar, segur, el bon caminar d'aquella

pensam~t

li

lloretenca que ha-

vIa conegut. mentre són pare
planejava l'emperentar amb tma marque..
sla.
- l ara - segueix el senyor Besa1ú- ,anem a l'hotel. He convidat, demà a tota la ma.rqu9sia a d::t.nar. S'estan a casa d'uns amics i he dit
ue vin,guin tot!::.. ••
i

.o

1 mecànic n:'

s ve

v

ina,... van p

'!:'

1sti

v

n' aq18 11 dinar;
ur8 el fill Besa-

C")l

16 al

en

r>essei~

ixà ni
)-.u:~n

amb la
ib

'lm

marin

pe l' què vaig pressentir q

sort,

1

PtHUIA1.rr

quès actuava. Ho vaig

l fill del

r les l1e-retenql.J! 8, va ser que 'Jn aqt1ella momQn'ts

n' 1rl

aitado:f' n

dir-se. l totes
- Aauest home

diJ' aQuestes coses a cobi rt

sa1g. Eren xiscles de dons, i no

en uns xis cl~ s al

dev1nar.

i a al ball que no

••

~!'da QUal Val

la.

De cop, se
8&

e~

les

1 l'a1tr

~loretenca,

~iac~aven

~s bol~! ~.

i fugi9n.

diu -:tl r,l.ariner -. l ara, ve cap actl

l mecànic salta de la barca intentant frenar

nUla. l'To

T'P',J)(.

r quina deci-

abil"

~1 noi marouès,

OllS

a~uella

aquella taràs

8S

cursa 8?ti-fedegu' transfor-

ttar mes aVla't que dll)l compte, el de:1.xà mal parat darmmt

~a

sorra.

D'un salt ea fica a la barca i:
~naS$a.dor

na! - diu

al mariner -. AVti1 he

!"a •••.NO m'he nOJlUt car.reR:ar caD dona de

unes esemdaJ.oses ••• tiS posen a. Crld.ar per res.... Ah, ai
s empaita!' àe nit sanse tmssS

~ent!

ti~

Lloret. Són
~es

hagués po-

n'hi havia Cues 'tan carrega...

des de pit que setJ::bla.va que :fossin qUatrelr •• ~o 8'eecaparan,!J8rò,

j

un altre dla •••

entlr l'esPinguet d'una veu

Just quan la barea deixavA la platja va!

fGmenina <;c,ue deia:

- Valent!,
es

qu~.

a ho perdrem tot!

d~via

tractar de la senyora marque sa.

,

a

ocI

iner'

vo~1en

endossar

vell al

... la vella r

o penso que Valentí
e

car

Va~entendre

.oc de :fer-ho mb l
CO?.lt1"8

voloi
Ro.Qert

q

acoplar amb DOQY8 Petra

~ vo~1

:f.lls, parquè l'h

n

otri-

erava de

1

endossar aquell
eanftIlça a i.nt"luenc1

de color ain es••• I Es pen

ini:. a l

que

grall

ot, però jo avui he t'et
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veure que la cosa em venia més aviat"
tJ~ement

dels

din~rs

Això no

cor~a

p:osava

~s

Just en

e~

X9c~

talon!1ris d:!i

en 1:, que

~quell

damur:àt la tauleu

prou! Vaig tirar la wlla per terra i li vaig

f~r

en-,

senyar les calces al públic••• AlgÚ que devia venir a favor meu o 9u
lle~1a

les me.... s ooses va aplaudir••• l jo vaig dir que snb aauella

s'hi g&stlts.La

mèlmia no m'lJ! casaVa per més diners que aquell ho'

re em va dir: "Valentl, que és pas aquesta amb la que t'has de caar~,

sar 1'1 l j o vaig contestar: Ja no sóc Valentí.

sa tots!

a la bassa e

csc dona de

l'r'

're~,

ja que no m'he pogut ca-

quartosl

e

sóc l'al1;,191 A

garè un marin er t

reveient dti'icu1tat&J, es 1.1.en9à a l'aigua :fent un airós'
1. Sl el
'at

cu

aigultfu •••

.

Ara hi

una gran quietut. Hi deu haver um platja prop perquè

sento q
~;.ue,

s' hi deixa sn

11 erga ,h

trobat aqu

gri el món, l,

st.abellada d
l'

Valent.! ·hagués eat.at ell pot sel' no hagults pas-

es veu que era lm aJ.tre,. i passà. En"" a'tirem fort, un

o

li

110i

nit.

Clava situació

i

t:inR''üés por

Llar~ai

pel damunt i daue

f'er-li mal.

f'osca. Malgrat el sol ale-

se,gue~x igual.

unt l'escull. thes

\To~en

co

~vines,

C!O mig negat. i la barca
que han de

,Vlsaz' amb

merlj~

,urs eri '1;,9

q~e

peix tot
hi h

una barca àe menys ....No sé ela dies que vaig passs:r on em ~1x~_ ~l

mal. cap i e.l mal timó de Valent!. Sento veua

hlDD6D8S •

lbl motor &s per a tenir hOU"i:' s a ~a 'llora;. si no ela hi

Va prou bé.

.Les anyo':~YCh

té, Quelcom no

o els hOOle 8 o 91 motor•••

'han tret del lloc del nau:f'ragi. He sentit a dir que hi ha una Socie-

tat Pro'te eto

d'AniMals i Plan

ra dt:t motors ••• tI~t,

j"1"t: dn(r

Bt,

als

ón d'Wla Protectota! tt he sentit que deia algÚ.
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ai havia estat en uns Encants. Ac! hi ha de tot: rellotges que no
van, estufes, cap98.ls de llit, quadres, llibres, cafeteres,

~

st11; s

de bany, brasers, bufandes, serres, camises de dona, rosaris ••• tot
això Its ,e1q que jo tinc a la vista, però es veu que allà hi ha
ses per

8

co-

tothom. S'hi pot demtmar tot. Els venedors són com tots

els venedors, volen vendre. Els d'aquell mercat venen a crits,.1 m'e-

ra di:ficil s.8l>,er q~è volien vendre perquè cridaven molts a la vegEi1a.
- Vegeu' aquest. ':éap~al 'de llitI Hi

dorm!

la propia emperadriu de

Fran 98·· • !
ixò és japonès autèntic!

Es una

pe~

de la vaixella del primer

alcalde la la Ciutat Prohibida••• I
- Agulles de fer mitja? Aquesta senyora vol agulles de :fer mitja!.
se~yora,

Allà,

allà on li fa senyals aquell home que porta una'

~a

al coll••• De res ••• Aqut sta cam1sa va sort.1r de casaaelsenyor Camb6 I
- No, senyora. S'han deixat valles expressanent ••• S6n faixes de l'e-

xercit carl! •••
- Gh, senyor, amb aq\,JEtsta pilota hi trencà la xarxa a Burdeus el doc-

tor

Alc~tara••• Li

dóna a pl"eu d' lIDic. Per a nosaltres tots els que

ens compren són amics •••
Sostenidors I Aquests s6n per a estrenar. La moda nova~ S~ adapten
a qualsevol mida. Si volen, senyores, se'ls poden provar ac! mateix
perquè la gent ho vegi...

. .. '

- Aquesta sabata ••• aquesta sabataI Si vostè és col.leccion.ista i
da 1.a sabata dreta de quan Alcalà

gua~

Zamora era monàrquic, veurà qu,

aqt8sta és l'esquerra de quan fou cap de govern republicà!
- l d'aquest rellotg9, què me'n diu?
les estàtues,.

~s

igual que no vagi. TtmJPoc

Va'1

les caleixeres i el govem••• Però li mudarà molt el

,

menjador•••

- no rebaixen tmicament els

~rans

magatzems! Ac! no rebaixem per in-

ventari, ac! ho fem perquè pugui comprar tothom •• I awi venem snb

2Z3
lm

zero de menys ••• l encara t".!és, avui venem al preu que vulgui el com-

prador! Onbrel.l.es, moneders, cassoles, joies, monyos ••• t.ot. al preu
que vulguin vostès!
- L1.1bre s, senyors, llibres 1 Si em porten una història d'Espanya ve-

lla en d6no quat.re de la d'ara!
- :tTo se'n vagi 8f)nse compra,.., senyora? QUEIl me'n dÓna d'aquest motor?
- Ai, pobra de mi, no sabria pas auè f'e:r-ns !

- Jo t.anpoc ho sé, pe rò en uns Encants hi ha: d.' have r

d~

tot••• Si no

vol aquest mot.or li vanc un lloro amb vocabulari d'abans de la guerra!
- Vol una bandera catalana?
-

Pd

qte

po vull s6n maldecap~.

- La talli pel mig i en t.indrà dues de les altres!

- Jo qUan la wlgui, la voldré entera!
t.es, :fi ls, agull'Js d'estendre roba. amb roba i tot, ful.l.ss d' af a1tar ••• I
- Cotilles I Cotilles!

Les grans cotilles pels esquena-dret.s! S'afa-

nyin que d'ac! a un temps no nl'hi haurà per qui en voldrà!
assen els dies i a mi no em COOlpra ningú. ni per t.orna m'ha volgut un senyor que s'ha quedat. quatre mannit.es d'aram i una pastera.
"Si tingués j ard!, l' hi posaria. Però on voleu que el posi aquest mo-

tor,

~

pis?", va dir el senyor quan se li va proposar donar-me per

tom-a•••
De tota nianera la resposta del senyor <le les marmites em Va :fer pens sr.
Jo com a mtor en aetiu ja no servia, Malgrat ha\9 r sent.1t dir tant.es
vegades a gent. que em veia':f'un c1onar: "Quina sort que has :fet amb a'"
quest. motor! 'I, però aqqell senyor havia parlat d'un dest.1 decoratiuJ
cara noes'teva perdut t.ot.
per unes :formes

1>6 Drou

~ls

detel~iuade8,

.

homesdevegades'àe senten atrets

1 no parlo :\ra de t'omes femenines que
.

oue els posen nerviosos als homes, parlo d'altres :t'ormes.
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NO, de

f'ormes vives. Hi ha gent sensible a

pedra solitària,

una olivera morta, a un

a uns esclops o a una palangoana. l d'altra a la

qual sedueill9n formes que no tenen cap :foma. Jo era d'aquestes darreres després de J.a tranpaàa de Va1enÚ il'eS,cull dels voltants
Nanés era que atio ~ què vingués als Encants algú sensible

Lloret.
a

les f'orm$s

~egada,

defo~ades•. 1

ho vaig desitjar amb tot el desig. Alguna

en ,virtud de lleis que jo no podria explicar, havia vist

complerta els ,meua desitj 08 •••
ira quina troballa! - va dir davmt meu un senyor amb barba mostrantrme a uns acompanyants.
El meu

v~dor

ve

:fl~rar

negoci.

- 'ti'!s l'únic deIa HXlcants, però no

Va.

fUor!
S

clar•••millor. gs un testimoni mut del què ha estat i no és.

xacte, exacte••• F..ns l'emPortem!
1l'ban po~at perq~è adorni una e:xposició d'art modern, damunt una gran
.

"

pedra rectanguJ.ar i voltat de dues palmeres menros.

Estic voltat

d'eatris que, amb més o menys recargolanents sJ assemblen molta mi.
l cosa curiosa, els Visi tants em miren més a fili que

als obj actes ex-

posats. Alguns han arribat a p;regtmtar de cu! havia estat :fet. un
empleat amb abric gris i galonejat s'ha 1lirn1tat a arron98r-se d'espatlles. Però quan ha vingut el jurat que bavia de donar els premis,
he senti.t que l'empleat deia: fila
la reunió del jura:t.
- .•• i

~s

~nt

se'l mira molt••• In. Té lloc

discuteix. Jo sento alguna paraula solta:

sinó oue sempre'dieu que navego contra corrent, jo ja el tinc

el primer premi •• ~!
- Aquesta vegada no ets pas tu sol que penses six1.
- Però &Quest motor no pNn pas pal!t en el concUB!
s igual. Li doneMm el p

i ... si la majoria de 1

nt que ha vin-
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gut, segons diu en Tomàs, s'ha mirat més aquest motor que les

ltres

obres •••
- Ah, doncs donem-li el premi!
l

,

el president del jurat em posa al damunt el cartell de PR

L'acte fou sorollosament aplaudit par tota els concurrent
...._galS

vaig sentir a dir a

l'encarrega~

P

r.

la sal

Tomàs, aq18l1a decissi6

del jurat portà cua... Els dians hi van intervenir" uns def'ensant
l'actuació del jurat, i altres treient-1i els drapets al sol i dient
que el. jurat havia donat el premi a una obra que no s'havia presenta t
a con curs per estalviar-se de donar l'import del premi a cap dels

concurren1B. "No discutim, deien aquests darrers, el mèrit
premiada que potser marca

~a

via d' tmi. I art que

COO1eDs:a

~e

l'obra

després d'a-

questa guerra que ha embogí t al món. Ea naturaJ. que l'artista no vegi

Ja les anques reVingudes de les dones que pintava 'Rubens, sinó que trac·
ti de reproduir les formes retor9ades i sense vels transparents dels
esperits dels que encara pateixen.
Si el mén s .egeuix patint, qui sap
.
lea formes o no-fO'1'm9S que veurem en les exPos1ci«lB dels futur••• El
que no és natural és que el Jurat s 'hagi quedat els quartos del premi
al. OOn21'-10 a una obra d'autor desconegut i que no s'havia presentat

a concurs ••• ! tf

l baRUè polèmica

l1ar~a

soh' ela personalitat de l'au-

tor d'aQuell primer premi, fins que un afecciona.t a escriure em va seguir els passos i va fer, per a deixar les coses clares, les planes
d'aquest llibre!
Palafrugell desembre de 1978
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