
MEMÒRIA - 1 
 

La cigonya 
 
 
 

Darrere una filera d'oms  
per la vora del canal del Sanell  
paral·lel a la via de tren  
camina un soldat jove  
cap cot.  
 
Carrega un sac, un fusell i una cantimplora,  
du penjada de l’espatlla una vella i fina manta.  
 
Quan cal, fa un salt i salva un desnivell o un bassal.  
 
No té pressa, es veu cansat.  
 
Sents el cant dels pardals, la remor de les fulles que mou el vent, la de l’aigua que 
corre i la dels seus passos. 

 
 
Al mateix temps, el Ramon, un xiquet grassonet i espavilat, 
camina i corre, fent saltirons de tant en quant cap al 
marge del tros de sa padrina on podrà estar tranquil tanta 
estona com vulgui  
 
sense que els cosinets l’empipin. 
 
De sobte, veu al soldat de lluny i ara el segueix acotxat 
per la cuneta del camí, sense perdre’l de vista.  
 
T’hi has de fixar que hi és perquè les ombres del canyís el desdibuixen i desapareix de 
tant en quant.  

 
Fa un salt per sortir-se’n quan el soldat es desvia uns 
metres del camí. S'amaga aleshores darrere dels arbres i 
s'atura en un muret de pedra seca 
 
procura no fer soroll quan posa a terra, 
amb molt de compte per a que no s’espatllin,  
els tebeos que duia sota el braç  
 
i l'espia. 
 
 
El soldat arriba a una caseta de màquines del ferrocarril 
que sembla abandonada,  
es descarrega, es repenja al mur i es deixa caure, 
rebentat, fins seure a terra. 
  



Des d'on l'observa el Ramon es veu nítidament 
ha plogut fa una estona  

el soldat,  
el canyís a la llera artificial de l'aigua del canal,  
i més lluny el riu, el pont, la ciutat i  
el castell al fons.  
 
 
Dues cigonyes es perfilen plantades al niu de dalt la 
torre. Una d’elles arrenca a volar en cercles per sobre les 
teulades de les cases, els carrers, les places i la gent 
que hi passa.  
 
Tu voles al seu costat, et mira de reüll i després la seva vista enfila  
l'antiga porta de la ciutat fins el passeig a la vora del 
riu. Segueix la Rambla fins arribar als castanyers d'índies 
de la plaça de l'Estació. Passa per sobre la teulada de 
l'edifici i veu les andanes, on a la via 2 arriba un tren 
de passatgers, i a la via 1 n’hi ha dos de càrrega aturats, 
les dues màquines enfrontades cara a cara. Passa per sobre 
i segueix el vol fins la balustrada del passeig paral·lel 
al curs del riu, on s’hi atura, reposa amb una sola pota, 
camina unes passes mirant a un costat i l’altre, burxa 
després el mur granític esquerdat per la força d’unes males 
herbes. Es queda immòbil uns segons, mentre una sargantana 
poc a poc repta fins el passamans. En un moviment llampant 
la cigonya se l’empassa gairebé sencera. La cua de la 
sargantana segueix oscil·lant frenètica, de l’ensurt, i se 
l’empassa també. Des de la barana, la cigonya empren de nou 
el vol, creua el pont fins l’alçada dels plataners que 
donen ombra a la carretera per on passa de tant en tant un 
cotxe atrotinat, una carreta arrossegada per mules, un vell 
camió o una motocicleta que entren o surten de la ciutat. 
Guanya alçada. Es sent el soroll petaner dels motors per 
sobre del de l'aigua i dels ocells, el so travessa 
esmorteït a l’altra banda del riu entre les canyes  
 
fins al soldat  
que descansa en la mateixa postura en que l’hem deixat  
amb els ulls tancats. 
 
 
Per la via del tren n’hi passa un d’atrotinat, amb el 
sostre dels vagons oberts per al bestiar. Es senten els 
mugits de les vaques i el soroll de les rodes a les vies. 
Tot tremola. Es distingeixen dos soldats, morens pel sol, 
amb  fusells carregats, un dret a la plataforma i l’altre 
assegut, els peus penjant. Tots dos miren fixament en 
direcció a la vella caseta del ferrocarril on encara 
descansa el nostre soldat, i un d’ells hi sosté la mirada 
girant el cap a mesura que s’allunya per no perdre’l de 
vista fins que el tren desapareix. 



Aprofitant el brogit del tren, el Ramon recull del terra 
els tebeos, surt del seu amagatall i gira cua, torna sobre 
els seus passos, caminant tranquil primer i arrenca a 
córrer desprès.  
 
El color grisenc de la seva camisa emblanqueix de sobte 
quan surt de l’ombra dels canyissos i li dona el sol. 
 
La cigonya ha arribat al niu on coven quatre ous. Claqueja 
amb la parella i totes dues estiren els colls cap enrere.  
 
Rellisques al llarg de la paret de la torre fins al terra de sauló del pati on  
un grapat de soldats van al pas creuant d’una banda a l’altra. 
S’obren les portalades repintades de marró. Surt un camió i una 
moto entra, soldats i oficials esporàdics s’atansen, s’allunyen, 
intercanvien salutacions i el que semblen ordres o acataments.  
 
Les portes es tanquen. 
 
En Ramon corre cap a casa, li sembla estrany l’arribada de 
l’intrús. Fins ara no n’havia fet gaire cas dels soldats, 
n’havia vist a la plaça de l’estació asseguts al costat 
dels seus farcells, fumant i xerrant fins l’arribada dels 
seus comanaments, que els posaven firmes i els feien 
desfilar al llarg del passeig i pujar cap al turó sense 
perdre el pas fins a la caserna del castell on estaven 
aquarterats. També havia sentit a sa padrina renyar a les 
minyones per deixar-se acompanyar els diumenges, estant de 
pas, com insistia que estaven i com si el més gran risc que 
es corria per què hi haguessin soldats a ciutat fos que les 
festegessin i les deixessin prenyades.  
 
Mai se li haguera ocorregut que  arribessin a tenir res a 
veure amb ell, però ara que n’hi havia un al marge del tros 
no li feia gaire bona espina.  
Així que  
corre ara,  
adonant-se de que s’està rascant les punteres de les 
sabates que li varen comprar per la seva comunió i que s’ha 
posat avui per anar fent-les grans abans del dia,  
i perquè li ha fet il·lusió estrenar-les.  
 
Mala sort! Ja ni li sap greu embrutar-les quan talla dret 
pel pati del corral.  
 
Topa amb la padrina qui aixeca el davantal i el caça al 
vol,  
li aparta el serrell del front  
i  
li  
mana  
respirar. 



Quan la padrina i les joves es fan càrrec del que passa o 
pot passar envien un mosso per son pare, el Cinto, que està 
fent tractes a l’escorxador, per a que no s’entretingui  
 
i criden també a son oncle, el Ventura, que ha d’estar amb 
el bestiar a la quadra del Tossar.  
 
Poc després del migdia fan tots dos cap a la torre.  
 
El Cinto i son germà, l’oncle Ventura, van a trobar-se amb 
el soldat i parlen amb ell una estona.  
 
El Ramon i els seus cosins deixen de seguir les barquetes 
que havien fet mentre esperaven que tornessin els seus 
pares amb fulles verdes de canya i les closques de nous que 
ara suren cap a baix al corrent de la sèquia que rega 
l’hort i 
 
des de darrera  
del ventall florit d’un pomer podat en espatllera  
observen de lluny els tres homes.  
 
Els dos germans són alts i grossos, guapots. Duen camisa 
blanca, el cap descobert i armilla, i com que són a casa, 
calcen espardenyes. S’assemblen tant de cara com en els 
gestos, la manera de caminar i de parlar. Els diferencia 
l’edat, el Cinto passa de llarg la trentena i el Ventura no 
hi arriba, un es va casar tard i l’altre jove, els cosins 
agermanats, les famílies viuen juntes ca la padrina, hi ha 
un altre germà, més jove, l’Andreu, que va néixer al poc de 
morir el pare. Els dos germans grans tenen pis a ciutat però vivint a la torre 
aprofiten temps i recursos, amb la sort de que les dones s’avenen. Per al pis de 
l’Andreu encara estan fent bossa, però ja falta poc, als 21 li compraran i fan bé que el 
noi és bon estudiant i farà carrera a ciutat. Després s’hi posaran per als dels tres 
xiquets, i anar fent... treballar, fer calaix, criar els nois, les bèsties i l’horta, 
tenir cura de les dones i la padrina, mantenir-se sans i estalvis, morir de vells amb 
sort.  
 
El soldat els rep de peu i els saluda duent-se el canto de 
la mà al front, com al cine. La trobada dura poc, el soldat 
senyala a dreta i esquerra amb grans escarafalls. 
S’acomiaden amb una encaixada.  
 
Els nens corren fent ziga-zaga entre els fruiters cap a la 
casa i els esperen allí, repenjats a les mares i la 
padrina. Aprofiten el pas lent dels homes per donar-lis 
(aquest lis en comptes de los ve d’un avi de l’Espluga de Francolí, parlava xipella) de 
berenar un bon tros de codony confitat en un tros de pa 
blanc i aquest tràfec que els entreté dona peu a que quan 
arriben el pare i l’oncle a la porta els deixin fora, amb 
l’ordre que no surtin de la finca, que juguin per allí a 
prop, i tanquen la porta i els porticons de les finestres 
per a que no els sentin.  



Els tres xiquets seuen al llindar de la porta en silenci i 
afinant l’orella. No serveix de res i acaben jugant a bales 
mentre berenen.  
 
Una estona més tard, la Soledat, la minyona més jove de la 
casa, els explica que els dos exèrcits són a prop i que 
està clar que arribarà el dia que hauran d’anar-se i deixar 
la torre, el tros i els animals. Aquella nit, el Ramon es 
fa un fart de plorar fluixet mentre sent el xiuxiueig de 
son pare i els roncs de la padrina. 
 
Va plorar perquè se’n va adonar de que no tornaria a 
l’escola després de l’estiu;  
per la Sole, que havia dit que hauria de tornar a casa 
seva, al seu poble, amb la seva pròpia família i li feia 
ràbia que en tingués un altra de família.  
 
Pels treballs que passarien l’euga i el carro que treien els 
diumenges per anar a ciutat, a missa, les rodes lacades de vermell. A la barana també 
lacada s’hi aferraven sempre els nens de peu, i les mares i la padrina seien als bancs i 
així marxaven pel Camí de Picos. Amb les jaquetes noves i els botons de cristall de 

fantasia. Va plorar perquè si el dia que marxessin ho fessin 
en el carro vermell, ben segur que l’esmalt es desconxaria. 
 
Va plorar perquè haurien de deixar enrere les vaques, els 
porcs, les oques i els gossos, els gats, les mules i les 
gallines que no se les endurien, i perquè sentia plorar 
també, fluixet, a sa mare, la Maria. 
 
Al matí li va preguntar a son pare quan se n’anaven i li va 
dir que no s’amoïnés, que encara hi havia temps. 
  



La pluja de flors blanques 
 
 
 
 
Així que van seguir els tres nens jugant a tirar pedres amb 
fona, a fer equilibris pel pont oxidat que creuava la 
sèquia gran, a  caminar per sobre les vies i a córrer per 
la riba del canal, enfangades les sabates velles, encara 
que de tant en quant seguessin els plomalls de les canyes 
els trets de metralleta a tot el que es mogués.  
 
El Ramon recorda encara ara, que ja han passat més de vuitanta anys, la pluja de ramells 
de flors blanques, partides de les canyes. El soroll sota el sol, a la carrera. 

 
Ramon i Tureta, els grans, creuaven la via del tren un cop 
a la setmana cap al camí de Sirga que duia a la torre de 
l’oncle Mingo i la tieta Paquita, masovers del comte de 
Montoví. La padrina contava que quan era nina el comte vell 
creuava en carruatge el pont de Sirga un cop l’any, amb els 
bigotis afilats i coloret a les galtes i un patge llençava 
caramels de mel i llimona als nens. D’això feia molts anys, 
però de tant parlar-ne s’havia fet tradició i sempre que hi 
anaven a ca la tieta o com deien abans, ca l’oncle, 
s’enfilaven a la vitrina del menjador i enfonsaven la mà en 
la caramel·lera de cristall i tornaven a casa amb les 
butxaques plenes, així que era un camí simpàtic el que duia 
a la torre dels oncles.  
 
 
Ara que la tieta Paquita s’havia quedat sola, no sabien ben bé 
perquè se n’havia anat l’oncle Mingo, havien sentit dir als mossos que a rel d’haver-se 
col·lectivitzat les terres, tant s’hi feia si l’oncle hi havia estat pel mig que deien 
uns com si no, que deien altres, el cas es que havia hagut de marxar de pressa; ni ho 
acabaven d’entendre ni li havien donat més importància, a casa no havien tornat a parlar 

del tema. Així que la tieta s’havia quedat sola i com que no 
podia deixar la torre per res del món per por de no perdre 
els drets que hi tenia, que hagués representat perdre tots els fruits de la 
feina de l’oncle Mingo, i de tots els seus ascendents des que es tenia memòria, que els 

hagués perdut si marxava, des de la torre de la padrina un o altre 
hi havia d’anar un cop a la setmana. Els grans no 
s’acabaven la feina així que eren els nens els que podien 
dur-li recados, cistells coberts amb draps a quadres 
marrons i blancs, dels que es feien anar pels farcells, 
brodats amb les inicials de la padrina, i dins els 
cistells, hi posaven amb molta cura pans, fruites i 
pastissos de carn, alguna volta un llibre i diaris, altres 
setmanes li duien licor de poma, una ampolla de vi, fins i 
tot capsetes amb claus. Tornaven amb el cistell plens 
d’ous, blancs, pesats, brillants a la llum del migdia. 
Estaven avisats de que si algú preguntés pel camí si no 
tenien ous a casa, havien de dir que aquests eren per al 
mercat, que els de casa eren petits i morenos.  



Aprofitaven el camí de tornada per buscar granotes, trepar 
als cirerers o arribar-se al riu. Acostumaven a parar-se a 
veure treballar els peons que clavaven una pala a la riba 
del riu, la treien regalimant i llençaven el fang contra un 
gran sedàs quadrat, sostingut per un cavallet metàl·lic. 
Garbellaven la sorra de les graves. S’omplia el marge del 
riu amb munts de terra tamisada, de sorra i graveta. Si es 
veies des del cel serien cercles perfectes de tres colors, gris, blanc, negre. No. Blau, 

groc i verd. Els nens jugaven amunt i avall, de tant en quant 
recollien alguna pedra preciosa de les que arrossegava el 
riu des de la conca minera, a la serra. El perill va 
arribar xiulant, acompanyant l’aire del nord. Van disparar 
un obús darrere un altre, cada cop més a prop. Un dels 
homes va soltar la pala i es va llençar sobre el Ramon, 
tirant-lo al fons d’una rassa.  El va protegir amb els seus 
cent quilos de pes, la seva esquena nua i negra i els seus 
braços. Li van brunzir les orelles i el sòl li va caure a 
sobre. Quan, atordit, va poder aixecar-se, l’home s’estava 
traient els pantalons i mirant-se el cul, blanc com la 
llet, ple de resquills. Poc a poc, davant dels seus ulls, 
el cul se li va tornar morat i es va unflar com una tercera 
natja. L’home va maleir en castellà, grunyí i va fer com si 
anés a zurrar al crio. El noi va sortir corrents i si te he 
visto, no me acuerdo. Però sí se’n va recordar per sempre 
del cul blanc transformat en un meló, i de la sort. La seva 
bona sort des d’aleshores li feia riure.  
Per sempre li va quedar el sentiment d’estar agraït, a 
costa del timpà foradat de la seva oïda, i d’algun vertigen 
molt de tant en quant que més tard el va lliurar del servei 
militar. Un bon preu per salvar la vida.  
 
A aquell home, el del cul blanc, verd i morat, no se’l va 
tornar a veure. El Cinto i el Ventura el van buscar per 
agrair-li haver salvat l’hereu, i van donar veus per 
trobar-lo, però no ho van aconseguir. Se’n va anar i ben 
fet que va fer. Tant de bo tingués el bon home també bona 
sort, els anys que vingueren.  
 
El Ramon i el Tureta no van tornar a cal Mingo. La Maria no 
ho va permetre, va preferir ser ella mateixa qui anés des 
d’aleshores a casa la cunyada, les primeres voltes fent-se 
acompanyar per l’Andreu, el cunyat jove, més tard sola, quan tot 
va empitjorar. 
 
Van passar unes setmanes més, al soldat de la caseta el van 
substituir per uns altres dos, aquests malcarats, amb 
ordres de no deixar creuar ningú el canal ni la via i de 
demanar documentació a tot el que passés pel camí. Segons 
li veien la fila i si anava sol o acompanyat, el desviaven 
a una cruïlla on n’hi havia un parell més, d’apostats, i si 
feia falta amb amenaces, se l’enduien reclutat a la força.  



A no ser que es redimís en aquell mateix moment pagant una 
bona suma directament per a que fessin els ulls grossos o 
es tingués ben lligat el tracte perquè s’hi hagués de 
passar cada dia, com era el cas dels de la torre.  
 
D’un dia a l’altre es va córrer la veu de que buscaven 
homes per reclutar, si erets vell per cavar trinxeres, si 
jove per carn de canó. Els veïns del poble van deixar de 
transitar pel Camí de Picos, la torre va quedar aïllada, al 
pont del Sirga s’hi van apostar uns altres.  
  



La tina 
 
 
 
A casa del Ramon es van precipitar els canvis. Van decidir 
tornar la Soledat al seu poble. La va acompanyar el Ventura 
amb una pistola a la cintura, amagada sota la jaqueta de 
pana, amb la calor que feia.  
 
Se’n van anar anant els mossos i les minyones i va quedar 
la família sola per fer tota la feina. No es van sentir més 
les xerrades despreocupades, a partir d’ara tot es deia de 
veres, no es sentien les ordres de la padrina, tots 
xiuxiuaven i per fer callar als nens només calia moure una 
cella. Es van començar a sentir sirenes al poble i per si 
de cas, van amuntegar matalassos de llana davant les 
finestres, les van tapiar de fora i va entrar la foscor a 
la casa. Van apuntalar el sostre aprofitant les bigues 
velles, pudentes, d’una quadra que ja no usaven perquè 
havien venut les bèsties. Aquesta feina la van fer el Cinto 
i el Ventura, l’Andreu ja no podia ajudar-los, això va ser 
el primer que no va poder. El va trastornar la por i una 
olor forta i agra es va estendre per la casa. Ell sol es va 
tancar a la cava. No sortia i només tolerava que se li 
atansessin els nebodets. Els grans li feien por. El Ramon i 
el Tureta li netejaven l’orinal i li duien caldo, un tros 
de pa, verdures tendres, aigua, fruita, formatge, estofat, 
però no menjava gairebé res. Sa mare i els germans un dia 
el van arrossegar fora a la força i se’n van penedir de 
seguida, als crits del noi va respondre una ràfega de 
metralleta. Com que tenia raor de tenir por el van deixar 
tranquil, només s’hi acostaven els nens, a la força, 
encoratjats pels pares, perquè amb la pudor que feia, no en 
tenien gaires ganes d’atansar-s’hi. No va durar gaires 
dies, el van trobar mort, sense aire, embussat en una tina 
d’oli. Tan jove. La padrina s’ho havia temut des del primer 
dia que es va tancar. La certesa de l’inevitable la va 
endurir. Es va vestir amb un altra capa de roba negra sobre 
la que ja duia i no va plorar més en tota sa vida. 
  



El bagul 

 

 

Encara va passar un altra setmana des de l’enterro. Encara 
van carretejar hortalisses un dissabte més de matinada fins 
la plaça del mercat. El Cinto i la Maria, com havien fet 
sempre, encara que en lloc dels mossos, eren el Ramon que 
aquestes setmanes havia pegat una estirada i el Tureta, 
eixerits com sempre, qui els ajudaven. Només que aquesta 
vegada duien un braçalet de seda negra cosit a la mànega de 
la camisa i la Maria, tota de dol, un mocador arrugat 
tancat al puny. A l’arribar al poble, va respirar fons i el 
va guardar a la butxaca del davantal. Van descarregar del 
carro els cistells de verdures i van muntar la parada. Quan 
els nens van aconseguir escaquejar-se de la feina es van 
entretenir entre els llocs de mercat que s’anaven parant. 
N’hi havia de tancats i sense ànima de muntar-se. Uns set. 
Tot succeïa gairebé com sempre. Van arribar les primeres 
dones i va començar a sonar, més sorda que de costum, la 
lletania del comerç “préssecs xíndries carabassons, a tants 
cèntims el quilo”. Salutacions, reclams, poc a poc s’animen 
les xerrades i es comença a veure moviment. A la fi era 
dissabte. Veuen uns xiquets del poble que s’escapoleixen 
costa amunt, cap al castell. Els segueixen uns passos 
enrere, corren feliços apressant-se per ajuntar-se a la 
colla. Un d’ells es gira, s’atura i amb una fona els 
dispara una pedra, en Tureta crida. Un filet vermell de 
sang rellisca de la templa al coll de la camisa blanca. Els 
altres xicots s’aturen també i recullen pedres del terra. 
El Ramon estira de la mànega a son cosí i l’arrossega costa 
avall, sent els crits de “Beatos! Beatos!”, aleshores 
s’atura i els planta cara però al veure com s’envalenteixen 
es gira ràpid i empeny al cosinet fins al mercat. Sa mare 
els rep primer amb les celles arrufades i se li posen els 
ulls com plats quan intenta entendre què ha passat, pel 
Ramon tot ha anat tan de pressa que no ho pot ni explicar. 
La Maria surt de darrera la parada, s’acotxa li fa un petó 
al Tureta i li diu al Ramon que ha fet molt bé de no parar 
a barallar-se, pren al Ventureta de la mà i el du a la font 
de la plaça, treu el mocador arrugat i el renta, li passa 
pel front al nen, li neteja la cara, amb molt de compte. No 
sagna, no ha estat res, això. Els hi pregunta qui ha estat. 
Li diuen. Ordena al Tureta que pugi al carro i es quedi 
quiet i al Ramon que vagi a buscar son pare. Agafa la 
caixa, la tanca amb clau, se la posa a la butxaca del 
davantal i es lliga els extrems al coll com si hagués estat 
recollint pomes. Posa un drap sobre les capses de verdures 
i deixa la parada. Creua fins la de les salaons, s’adreça a 
la mestressa i se l’endú a un costat. Li parla a l’orella. 



La dona nega amb el cap i es tapa la boca amb les mans. 
L’abraça, es gira amb geni i arrenca a pujar costa amunt 
seguint el camí que han pres els xavals. La Maria la 
segueix amb la mirada. Uns segons després torna cap a la 
seva parada i la torna a obrir. Mira cap al carro, allí 
està el Ventureta assegut a la vora, els peus penjant, amb 
la cara tacada de xocolata, xerrant i rient amb una veïna 
que li fa pessigolles de tant en quant. Busca al Ramon amb 
la mirada i el veu lluny, girant una cantonada. 
 
El Ramon troba a son pare amb un grup d’homes grans reunits 
a la plaça de l’Ajuntament. N’hi ha uns pocs, de l’edat de 
son pare o més joves, que porten una insígnia cosida al 
pit, aquests són uns pinxos, segur. El seu pare el veu i li 
fa un gest, que es quedi allí, que no s’atansi. El Ramon 
mira cap a dalt. Al tercer pis d’una casa estreta s’obra la 
porta que dona al balcó, de ferro forjat, de l’ample d’una 
rajola. S’enlaira la cortineta de ganxet. La Carmeta 
s’aboca. La coneix des que va néixer i la saluda amb la mà. 
Durant anys ella i sa mare han passat les tardes de 
diumenge a la torre, ara fa mesos que les dues famílies 
s’han distanciat i ja gairebé no la veu. Se n’adona que la 
troba a faltar i se’n recorda de la Sole que tampoc hi és. 
La Carmeta li respon amb la mà i una rialla, i més, li 
llença un petó. De sobte, uns joves pujats a un camió que 
petardeja, apareixen des del Carrer Major, per l’altra 
banda de la plaça, enarboren banderes i criden consignes, 
exultants. El Ramon s’aparta per deixar-los passar i torna 
a aixecar la vista cap a la Carmeta. Un dels nois del camió 
li segueix la mirada i dispara a l’aire. El temps s’atura 
amb el cop de cap defallit de la nena i la trama gris, 
negra i vermella de la cortineta, s’hi veuen els forats i 
es sent el crit esfereït d’una dona, la mare. Tant els 
homes de la plaça com  els nois giren el cap cap a dalt i 
emmudeixen. El Cinto crida i corre cap al seu fill desmaiat 
al terra. L’agafa en braços i camina uns passos, 
titubejant. Un dels homes del camió l’increpa. Ell el mira 
sense entendre. Un dels de la insígnia que havien estat 
discutint amb el Cinto apunta amb una pistola cap al camió 
i dispara contra ells. Contesten. El Cinto amb el seu fill 
en braços traspassa una porta que s’ha obert i que es tanca 
rere seu. L’Empar l’acompanya cap al pati de darrera.  
 
Ja no es senten els crits ni sorolls de motor, ni trets.  
 
L’Empar el petoneja i li va dient que el nano no té res, no 
té res, s’ha espantat només. La dona descorre el forrellat 
de la porta de l’eixida i l’obra, mira a dreta i a esquerra 
i comprova que no hi ha ningú a prop.  
 
  



El Cinto surt al carreró, coneix bé el camí, el pot fer a 
cegues, ensordit i fred. Tota la seva humanitat està 
concentrada en els braços del nen ja despert, que envolten 
el seu coll tant fort que gairebé l’ofega com aquell cop 
que el va treure del riu. Ara només això importa. La seva vida que li 
semblava complicada, ara només té un objectiu: anar-se’n ara que encara són a temps... 
no li costarà convèncer a son germà, que fa dies que li insinua, ni a la Maria ni a la 
cunyada, més a la Paquita, al Mingo i a sa mare, pensa fluixet...  

 
El Ramon plora, desconsolat, quan arriben al mercat i troba 
a sa mare. Tot el demés està en silenci, no veu a ningú. 
Només es sent el darrer tret, apagat, perquè és lluny, un 
crit, una carrera, el nom d’un home, un plor. Observen com 
s’espavilen unes figures d’ombres sota les tables de les 
parades, rere les columnes de les teuladetes, com 
s’escorren per les cantonades. La plaça del mercat queda 
deserta.  
 
Hi va haver tres morts, la Carmeta, el Llibert del grup del 
camió i el Màxim, l’home de la pistola, un dels de la 
insígnia al pit. Hi va haver alguns ferits i es va 
incrustar definitivament la por. 
  



La carpeta blava 
 
 
 
 
El diumenge 3 de setembre l’aviació va bombardejar els 
pobles de la Franja del Sanell. Van deixar uns quaranta 
morts sembrant d’odi i pena els carrers i els camins dels 
pobles, la majoria eren homes, però també hi havia dones i 
nens. Ho sé del cert perquè el Cinto va guardar els diaris 
d’aquells dies. Més tard es van esborrar els registres i  
no se’n va parlar més ni ningú va pagar per això. Aquests 
morts concretament, desapareguts, com si mai hagués passat 
res. Però en Cinto va guardar aquests papers grocs molts 
anys, en una carpeta de cartró blava. Fins i tot me’ls va 
ensenyar un dia, sent jo un nen. Anys desprès en una 
exposició d’homenatge a Bernardí Comelles a Barcelona vaig 
veure fotos de cadàvers i cases derruïdes, de dones plorant 
agenollades sobre els cossos dels seus fills, perquè els hi 
va donar de ple a un grup de nens mentre es banyaven al 
riu. Vaig reconèixer el poble. Vaig seguir el rastre i m’ho 
van confirmar. Van ser tres atacs al Sanell i desprès se’n 
van anar a un altra banda.  
  



El bagul 
 
 
 
Es van posar en marxa una nit als pocs dies, tant aviat com 
pogueren, en el camió de la cooperativa que els hi va 
facilitar l’amic Garsa. El Cinto i el Ventura l’havien tret 
de la ciutat aquell matí, perseguits per les bombes que 
queien del cel des del castell fins l’estació arrasada. Van 
baixar des del Mercat per la Rambla fins l’estàtua dels dos 
guerrers que sempre havien vist com si la història no anés 
amb ells i ara, encara que en el seu cas era per donar-se a 
la fuga, els dos germans es sentien tant valents com ells.  
 
Es van jugar la vida un altra volta al creuar el pont sota 
el foc de les metralladores que enfocaven al cel des 
d’aquest cantó del riu. Altres disparaven foc creuat des de 
l’altra riba. Ensordits. Les branques dels plataners es 
partien, com si un gegant invisible les trenqués amb una 
destral oscada. I van córrer. Conduïa el Ventura fent petar  
els dents tant fort que es sentia per sobre dels trets. El 
Cinto també corria, patejava assegut al seu costat. No es 
van estar de comentar, panteixant, les camises xopes, quan 
ja estaven arribant a la Franja què n’era de curiós que 
tants uns com altres hagueren disparat contra les cases del 
bulevard del nord i a les econòmiques dels ferroviaris, 
però no a les de la Rambla. S’havien cuidat ben bé uns i altres de que les 
ràfegues no toquessin a costat i costat. Entre els dos exèrcits varen deixar fetes puré 
les cases dels treballadors, però no van destrossar les dels senyors. Sempre els va 
quedar el dubte si havia estat casualitat (ejem) o aquestes coses es respectaven. 
Vulguis o no, els generals d’uns i altres eren els fills de les mateixes cases. 

 
Es van desviar del camí abans d’arribar al post vigia 
proper a casa, varen fer una volta pel Camí de Sirga i 
recolliren a sa germana gran, la dona del Mingo, i els seus 
paquets, un bagul, un retrat. Van cedir a les seves 
súpliques, sempre havien sentit devoció per la Paquita i 
van carregar també amb el capçal del llit de matrimoni de 
ferro forjat. Van arribar al migdia a la torre. Van apagar 
el motor, van deixar posada la marxa enrere i van empènyer 
el remolc. Van carregar una còmoda, els calaixos lligats 
amb corda, s’endurien els llençols de fil, els coberts, les 
safates de plata, el joc de cafè de ceràmica de la Cartoixa 
de l’àvia, ben embolicat, els plats de fil d’or, 
escriptures i convenis, el llibre de comptes, també els 
retrats, les millors robes i sabates, una col·lecció de 
ventalls i altres embalums. El seu tresor. Partitures. Res 
pràctic, eren de Cal Fantasia, aquest era el malnom de la família. Així 
són encara ara, les gents, les famílies, no canvien.  
  



La mare del Ramon va deixar enrere el seu piano, el llum de 
cristall que havia desat al fons d’una capsa de serradures 
al fons de la cava i l’armari de caoba, el seu llit, les 
seves dues butaques, el tocador, la banqueta i el vestit de 
núvia. Tot el que havia portat de casa dels seus pares 
dotze anys abans. Ho va cobrir amb mantes i va amuntegar 
altres mobles davant de la porta de la seva alcova, al 
menys per no posar-ho fàcil, si ho volguessin aprofitar els 
que entressin encara que fos només per arrasar, pensava. 
Se’n va endur, això sí, les joies a les butxaques del forro 
del vestit, que tant ella com les altres dues dones havien 
cosit un parell de mesos abans, d’amagat, de nit, el dia 
que van veure el primer soldat apostat prop el tros. Els 
nens se’n van poder endur una joguina cadascú. Una maleta 
per persona, vuit maletes i el bagul de la cunyada. Van 
tancar la casa a cal i canto. Havien estat els primers de 
la contrada en vendre discretament a l’exèrcit les vaques, 
els porcs, les aus, l’euga, els carretons i les eines, la 
maquinària. El carro vermell el van deixar al graner, 
cobert amb palla. Es van pujar els nens i les joves al 
remolc, ben acotxats amb mantes i flassades. El Cinto, la 
padrina i el Ventura a la cabina. No per comoditat, que si 
ho veien bé ja s’anirien tornant, sinó per poder prendre 
decisions a la una, mana qui mana. Va conduir el Cinto. 
Duien escopetes carregades i la pistola del Ventura. Abans 
de sortir van prendre un sopar lleuger. En un cistell duien 
menjar per dos dies. Al darrer moment van d’haver d’esperar 
a la padrina, que es va entretenir enterrant ossos de 
préssecs prop, però no massa, de la mina d’aigua i 
acomiadant-se del gat que no havia fugit encara. 
  



No comptaven amb que pujar al Bruc havent forçat tant la màquina 

com havien fet aquell matí, anava a requerir haver de baixar de 

tant en quant del camió i empènyer. Només això ja els va dur 

tota la nit. S’havien ajuntat amb una petita caravana que pujava 

per la carretera sinuosa de la muntanya gairebé a les fosques 

aquella nit blava de finals d’estiu. Vàries famílies, un parell 

de carros, un cotxe i dos camions. Als trams més difícils, costa 

amunt, tiraven d’ells amb cordes i una cadena quan 

carranquejaven. Un dels camions, impacient, els va acabar 

deixant enrere i el van perdre de vista aviat. Un punt d’enveja. 

L’altre va recollir a dues famílies que s’havien quedat en pana 

i se’n van anar amb ells. Els va avançar una moto. Van baixar 

tots a empènyer. Al carro d’uns, coneguts de lluny, van pujar 

els tres nens una estona fins que les dues mares, angoixades de 

no tenir-los a mà, els van fer baixar i els van pujar a la 

cabina amb el Ventura. Ben resguardats. Coneixien els companys 

de travessa, sí. Llavors era un país petit i es coneixien tots. 

Sabien bé quin peu calçava cadascú. Havien coincidit veïns 

arrossegats per la mateixa por i malgrat tot, pel mateix 

optimisme. Tenien els recursos i la força per no quedar-se. Per 

anar-se’n. Ho havien vist clar. S’havien atrevit a deixar la 

seva vida enrere i marxar. Tenien, com diu l’Analia, una amiga meva 

uruguaiana, una llança clavada en el futur, o en un altre lloc, qui 

sap. A la majoria dels que es van trobar pel camí, homes i dones 

grans, amb iaios i canalla, les noies joves, discretes, amagades, no es 

deixaven veure, els hi faltava algú. Allí faltava l’Andreu, per 

exemple. Feia temps que ningú preguntava per ningú. Havien 

perdut als nois i als homes joves, que havien anat a lluitar, o 

se’ls havien endut o ja havien mort o potser encara eren vius o 

camí cap a ves a saber on. Per l’absència venia a ser tot el 

mateix. Passos llunyans. Tots els que s’havien trobat tan 

semblants en por i esperança. No els va assaltar ningú, ni 

militars ni bandits. Van tenir sort. Les batalles es lliuraven 

en altres monts, a la plana, a quaranta, seixanta o vuitanta 

kilòmetres, a d’altres cruïlles, altres camins, altres ponts.  



A ningú li importava un rave què feien quatre arreplegats per 

allí. No es pot cobrir tot el territori ni totes les ments. Hi 

ha gent que s’escapa. 

 

Si haguessin sortit un parell de dies més tard, haguessin passat 

per davant d’un carro amb una mula morta a la cuneta. Parats al 

davant, un home d’uns cinquanta anys, una dona més jove, un nen 

de deu i una nena d’uns cinc anyets. Ves a saber si algú de la 

caravana els hagués recollit, ells segur que no. Es veu que 

havien sortit del Tros com tants altres el dia abans. Amb esforç 

van arribar al Bruc. Van tenir la sort de que es moris la mula i 

es van quedar enrere, durant vàries hores no va passar ningú. 

Aterrits pel silenci no s’atrevien a donar un pas ni cap en 

davant ni cap enrere. Un soldat en parracs que marxava sol serra 

avall, els va veure de lluny i va baixar fins trobar-se’ls. Els 

va demanar pa i els va comminar a que tornessin per on havien 

vingut. A no seguir endavant. Ells no es van moure d’on eren. Al 

cap d’una estona, l’home, que s’havia estirat rere un roc a 

mirar què feien, més emprenyat encara, va tornar cap a ells, 

foragitant-los amb els braços com qui espanta els voltors, els 

va avisar del que es trobarien si seguien endavant. Aquest cop 

li van fer cas. 

 

Dotze anys més tard les dues famílies es van conèixer al 

balneari de La Espluga. Mentre jugaven a cartes, les dues mares 

xarraven en circumloquis, prudents, es sentien afins, coincidien 

en alguns records, en algunes dates. No era tan fàcil intimar 

amb estranys a només dotze anys. Es temptejava el terreny i 

s’establien referències, si tot anava bé es tirava la pedra com 

a la xarranca i es saltava a un altra casella. 

 

 

continuarà  

 


