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Un tren. El tren. El paisatge ombr{vol, hivernal. Les rodes. El
cotxe. L'home contra el cristall. clos de la finestra. La gorra mili-
tar sobre els ulls. Les mans enguantades. L'uniforme fosc, impecable.
L'estaci6 inhospita. Els frens. El passad{s llarg i estret. La porta
aberta. El vapor de l'alenad~. El marxapeu. La grava fina de l'andana.
L'altre home, galtaplena, rodanx6. El somr{s implacable. Les mandíbu-
les de gos de presa. La ma lliure i blanca, esteaa , L'encauada seve-
ra. Cares. Bigoti. Dents grogues. Arc9 ciliars. TIlls grisos. Ulls ne-
gres. L'abragada. L'esquena ampla i puixant. Les espatlles primes i
caigudes. Les mans, El sile nci. Els a~bres humits del fans. Les armes.
Els s~ldats. Els oficials. Els policies •••

La Lona, porugamen t repenjada contra meu , diu aribun fil de veu
- Em toca les cuixes •••

Té les faldilles arregussades sobre les mitges cIares que gairebé
es confonen amb la seva carn, més bruna i dificil no distingir en la
penombra freda del local, pero jo miro més enllh, cap a la butaca del
seu costat, on l'individu amb el vestit de vi6, que l'ha sentida, pro-
testa :

_ Jo ? Unes cuixes tan magres •••
La veu insmnua una rialla burleta i forgada, car sap que diu men-

tida : les cuixes de la Lona són dures i arrodonides, llargues i cali-
des com un dia d'estiu en el fenar.

Meen gUErdaria prou, de tocar-les-hi - afegeix mentre allarga la
mh i l'endinsa en la intimitat de l'entreeuix -. Ja em direu que tenen
d'engrescador •••

La Lona es regira en el seient, incomoda i sufocada, i lluita
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aleshores I #home que seu al meu oost at exolama :
- Té ra6 No les tooaríen per res del m6n, unes ouixes oom aque tesT

més fres ques ..
M~s frcE'lques?

Es ridíoul. r~ Lpna acaba d~er vint-i!~ anys i té la carn ten-
ara 1 la pell fina, do1ga coroel ce1 matinal de l'estiu. Per~ ara ja
ho he ~ompres, 1 ella tamb~. P.er a1xb ena mirem, enquimerats i sobta-
dament;b.Lane, mentre pel l.lenQ fulguren les rapides imatges d 'una en-
trevista repetida.

·0

Esmaperduts, ens oonsu1tem amb els u11s oap~esprals de la e;ent
acorralada. No podem abandonar el local i separar-nos amb l'esperan-
9a de despistar-ne ni Que només sigui un. Des que dos anys enrera en-
tra en vigor la primera 11e1 contra l'immobilisme (1), a les portes
dels cinemes on ens veiem oblieats a acudir dues vegades cada setmana
per a "presenciar la mateixa pe1.1ícula durant una mesada i un docu-
mental que oanvien un cop oada any, hi ha les maquines rellotge on
ens cal marcar entnades i sortides que després s6n oontrolades pels
funcimnaris del servei d~espectacles públics. De fet, no podem fer
res, i ~s inútil que pensi en una escapada aLs lavabos o al bar, car
ells ens esperaran sino ens segueixen.

}'éu el favor de treure-li les mans de sobre ! - 11 mano.

, ""

Al nostre entornf els espectadors que s'han adonat de les manio~
bres de l'home o han sentit les nostres veus vagament arremorades, gi-
ren eJ/cap annae exces de discreeí ó i, irbnios, ullen la nuesa prima-
veraL de la .l.Jonaque 1 "home oontinua palpant malgrat la seva resisten-
oia.

No cal posar-se així - em recomana l'individu booaestret que seu
al meu costat -. Si li agradés, seria diferente

L'altre, q~e ha aconseguit d6arromanga -li les faldilles ventre
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Ni bragues negres no porta
Li pico els dits anb un cop sec que li deixa la ma balba, pero

m'endinye un oop de colze abans de subjevtar-me el bra9 amb

t

~ una urpa de ferro :
Compte, que csteu tractant amb l'autoritat
Que no la toqui, doncs !

El del vestit de vi6, ara desente~tat i amb els arte~is encara

N~ que em paguessin 1

Pero amb el genoll fraga el genoll de la Lona, la qual el defuig
m'arramba amb un moviment cada cop més poruc, cercant una protec-

ja no sá si pue donar-li' tot 1 In ira que em burxa pel dedins.
la r~tula atrevida aP-lbuna mb. feixuga que l'obliga a enreti-

, rar la cama sota l'aaguand ara encora tjador dels nostres veins que
empassat la ironia en sentir el mot d'autoritat. El booaestret

No us tornaré a avisar !

S~ que vol provocar-me i que una imprUdencia em pot costar sis
anys de pres6. Tinc dret de demanar-li que s#identifiqui, pero si s6n,

..verament polícies la meya exigencia se:;:-~,interp.retada corn un acte de
descmúfian9a, severament penalitzat pel oodi aotual. Callo, doncs, i
espere sense perdre de vista el seu company, ara amb la m?! de la Lona
entre les meves que proven de tranquil.litzar-la.

Hi ha uns moments de calma. mcntre en la il.lusi6 del llen9 els
1:9 .doshomes d'uniforme s6n ara ?lJmmrllmmijletSlmwmmJbmmeÚ'mtbmmf!mmmtngmll victore-

jate per ~a mul titud preteri ta que mor:! a la guezra , Despré s observo
com l'individu del vestit de vi6, obst1nat, va atansant la cara a la
gaIta de la Lona, pero aquesta vegada ja no l'hi deixo arribar; per,
darrera el cap de la noia 11 dono una clatellada que li encarcara el
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Aquesta me la pagareu -!

Jo el torno a oolpejar, ara més amunt,a l'oociput que ressona oom
..::rI.c'l< una capsa buida, pero el seu 001 lega em trepitja- ~ al!lbun ta16
-c f ".s.. f'errat que m'esclaf'a els dits del pe u ,
,( ir, _ Qu,iet !

....Qu.e la deixi tranquil.la ! - reclamo.
Ell branda el cap, gaireb~ eompassiu.

_ Hou SQU raonable - ero diu.
v6s permetríeu que un altre home grapegés la vostra muller ?

No s6c oasat - ro'informa - ..~fi elle
_ 1 per aixo~eIl de moles tar les don es deLs altres ?

La boca se 11 estreny més i els ullsf una mica.llosoos,
demolt a prop a~b una mirada plena d'enuig.

- NO molestem ningd, nosaltres •
....Com em aieu,dones, d~atxb ?

Bé oal que fem una mica de ooneixenga - eroreplica -. ~s normal.
- Normal ?

Es cIar. Tenim l'autoritzaci6 - diu, i avanga una mica le mh oap
a la butxaca interior del gac.

Es una trampa, i no hi cauré. Sento que la Lona es torna a-regi-
rer peI seient i, en tombar-me, diu :

- Ara em vol tocar els pits.~.
Ja li ha descordat als botona de la brusa que ella subjecta deses

peradament amb la mh, i jo m'inclino endavant, 1i agafo el nas entre
dos dits ~stiro. L'home em mira amb els ulla humits i la boca pen-

,- jant mentre darrera nos tre algú riu nergiosament
- V6s no en teniu mai prou, oi ?

L'altre fa :
- L No podeu privar-lo de complir amb el seu deure - i sento el peu
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que erobusca de nou , eense trobar-ne, car l'he aLcat iBi...? Ifi d! 1·'flIñIfi~·1fI

~l see de la ea~a.

Ui
In dolor l'obliga a reoargolar-se, i ho aprofito pe r oolpejar-li

tibia mentre sebto que el nas ~el del vestit ~e vi6 se m'esoa-
pa. Ara, pero,-la Lona em seounda, enooratjada pel meu atreviment, i

1i estira una orella gruixuda i llarga que es dilata coro la d'un ase.
L'home gemega al seu t9rn i el booaestret mormola per ell mateix :

Sernpre ene toquen les missions més difícils •••
La Lona continua lluitant amb l'1ndividu i li esgarrapa la cara

amb l'altra roA. En algtm l)oe, una veu anbnima erida :
1 ....For·t !

.,

L'home es va aquietazit i, de cua d 'ull, veig oom es frega la gal-
lOta amb un mocador brut merrt re la.Lona es e orda els botons de la bru-«

o.

sa i f3'abaixa les faldilles sobre les cuixes. Aleshores l'agafo par
la mh i die

- Anem.
M1aixeco, per~ l~individu que seu al meu costat, refet, em priva

el pas amb la cama estirada.
- Seieu - mana.

Butxaqueja rhplildanenti es treu unes manilles que brillen com si
fossin d'argent.
- No m'obligueu a posar-vos-Ies~ ••

Jl-1"asseode nou , ara aboil ..Si arriba a emmanillar-me? tres mesas
de cel.la no me'ls estalvia ningú. La Lona se m'arrapa al braQ, an-
gof.xada , i tots dos~ontenim la respiraci6 fina que l.thome deaa de nou
el seu instrument de coacc16. Si t~emmanillen caUD irnmedia~ament sota
les inculpaoions de mol~stia indaguda i resist~ndia a l'autoritat

Aixb ja est~ ,
mes b~ - d1u l"indivi du, comp tagut ,

L"altre ho aprofita par aixecar altre cop les f'aLdít Lee de la
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Lona, pero ara no la toca; es limita a mirar-la
d:ir :

les t~ seques •
Una veu espesaa, darrera nostre, comenta:

En deveu haver vist pogues, Di ?

L'individu a19a l'esguard.
Per qu~ ?
Si n~hagu/ssiu vist moltes no ho diríeu. La senyora té unes cui-

maques -. Canvia de ~eu 1 De m'adrega -. Amb perd6, eh ?
qu~ tenen de maques? - pregunta el del vestit de vi6, ad~irat.
Una altra veu, també dar:r.era, diu rient :

No us deuen agnrlar kes dones, a v6s
~ "Es cIar que ID agraden! - replica l· indiviRu, ofes.

Ningd no h~iria ! Si trobeu que les cuixes de la senyora •••
Prou exclamo jo, i ab aí.xo les faldíJ.les de la Lona ¡fins als

nolls.
- Un moment - protesta el bocaestret - No us ieia cap mal, t~ dre\t

a mirar-lea •••
Ensenyeu-li les vostrss !

Ell ero fita mmmmm uns segona en ailenci, gaireb~ sense veure'm,
car ara la pantalla s 'ha enfosqui t, i seguidament ID' amcne sta :

~ Teniu molt mal caracter, v6s.
De reUll, veig les mans de '1'altre que avancen novame nt cap a

les faldilles, i me ¡i giro :
- Sí les torneu a aixecar, us faig una cara nova !

L'individu del vestit de vi6 vacil.la, consulta el seu oo~lega
amb la mirada, pero aquest no sembla disposat a comprometre's 1 ron-

#'

dína :
- Tindrem dificultats.

r

Una de les veus de darrera m~prova :
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tenia una dona amb les cuixes tan maquen, tampl& 'OH ~-

les hi mi~essin.
A mi sí ...contesta l'altra veu -. Per .esgr~lcia, 1 msva multler les

té massa gruixudes
_ ~ruixudes ? - fa el del vestit de vi6 -. Es cornm'agraden Con m's

gruixudés,millor.
Les podrfeu anar a veure

..insinuo, esp~ran9at, pero el bocaestret
em talla les il.lusions :

_ Ho podem uuar a veure res. Potear si que us penseu que ho fem par
aixo l'

...Ah, no ?

- No.

Un a de les vaus de darre ra bramula
Aquesta sí que és bona! Diu que no h'o fan per gust

Tu deixa'¡'s dir fa l'altra.
El del vestit de vi6, com qui res, avenga les malls cap ale pite

de la Lona i els hi sospesa per damunt el vest1t abans que ella tin-
gui temps de deiensar-se.

No en teniu prou~ BI!lbuna galta esgarrapada ?

Ell, pero, la subjecta amb un gest habil i em cal c6rrer al seu
auxili amb el puny que esclafo contra el nas de l'1ndividu. El seu
col.lega em pessiga el bescoll amb ela ...a dits dure i em commina :

No veieu que ahí no acabarem ma L ?

1 ~ue.hem d'acabar ?

L'altre sagna oom un porc sobre les faldilles de la Lona, con-
tra les quaLs B' amo rra quan , de trascant6, 11 cau un cop des de dar-
rera. El bocaestret es gira, irat, pero l'ho~e ja corre butaques en-

.el ' ll~ i es fa f'onedís en la f'osca amb t ot de rialles.
El del v8stit de vi6 ha garfit les cuixe~de la Lona en la seva

lA~ sang que continua dego-caiguda 1 ara 11 emporca les mitges amb



tant-li del nas. Em cal agafar-lo pel~ cabells per
cap, perb les mans continuen cla~ades a les cuixes de la Lona, la
qual es regira un cop més i prova d'arrencar-les-hi amb un gest reS0-
lut i inefica9, oar el1 s'ha amarrat bé i no cedeix fins que li enfon-

dA?
so e1s .e8B de l'a1tra mh sota els ulls, sense fer cas de~olor del
bescoll per on m'aí'erme el seu company.

Jt'f""

Ene debatem uns segoDs entre el silenci encuriosit deIs especta-
que es desinteressen de les encaixades anb qU~t a la pantalla,

s'acomiaden ara eLs dos und f'ormats , de nou a l'estació on espera el
tren, i ali3shorcEf, amb el colze alga t,.ence :!'tola barbeto. :flragilde
l'hcme que s'aclofa sobtadament cap a l'altra banda de cadira.
- C@rrem ! - die a la Loria , c oí.nc.ídí.n t amb la música triomfal que

t .

t j r

o

0)0 ,¡ -

acompanya les durrere"" imatges de dos fantasmas que encara espaJiten

1
el m6n a trav~s de llurs delegats.

Les cames deIs alt~e8tper~t ens entrehanquen i tora, al passadis,
JJ

en s ve í em encara obltgats a alentir darrera els espec j ador-a que tam-

Il.x:r; ~

b~ s'encaminen a la s ort í.da , impacients de de.íxa r el local on la 11ei
obliga a pa esaz aproximadamen t sis hores e etmana.Ls

Pitl).orencara ~s mmI!ll!ll1lih la cua que es fOI.'I.'1a al veatibul, davaJlt
1'ull vigilant del portar apoetzs't prop del r-eLlo'tge a la ranura del
qua L introduim la cartóllina amb el nostre nom, No ~s es trany que els

-.le o a1tres tinguin temps de refer-se i, al carrar,ens els trobem plantats
a la voz-er-a, el de L vesti t de vi6 encara amb el mocador- al nas.

S'ense un mot , 8e'ns posen urla cada costat i ene escorten fins a
J _ -

I
la cantonada, on jo die :

Nosaltres tomben per aquí.
- Es el nostre caaf ... fa el bocastret t i per primer oop, a la Ll.um

del fanal que penj a damunt nos tre , ID "a dono que té un uil més negre que
l'altre. Els del seu compnny s6n grisos i petits, a~ti un llampegueig
ldbric ... .t ,0
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Al carrer CIada.

Es onvivim confesso.

Natur81nent fa e11 -. No ene entretinguern - urgeix -. ·'1 vespre

trad.

I aquesta noaa va mol t 11eugera de roba - diu l' al tre, a11arf'aim
,

di ts CB.p al eue te r que en s ortir del cinema s 'ha posa t la Lona.
,

Els enretira abane no pugui piear-1os-hi~ per.o de tate manera el
meu gest queda escur<;at per la vID. del bocaestret que em prem el mus-

, ~r n ".J- ~- ele ment r e recomana ~

ir ,L B

,'v

.0.1

_ M~s ~al que ens ha prenguem amb cal~.

l1e'n /les fa ig amb una estrebada que el f·:¡ tentinejar.

Pe:tjseu que to t eL que dí.en ,ho dier'l en benefici voe t re i de la vos-

nml2.er•••
L·a1tre es desa el mocador i ensuma duce v~gades ubana de dir :

Tó un bon pame t , Al cine no ho s embLava •••

No vull sentir una pa raula més ... 1i cz-í.do -.

Jnl es defensa :

Es que jo m~s aviat sóc un extrEvertit •••

No pa s a.ra ;.. 1i faig, ameneead or ,

- Us asseguro qur/sí; aemp re,
L"'altre, imprevisJn;"ent" salta ':

No ob.l.í.deu que encar-a que tj.nguem moLt.a pao tbnc fa ....

Vosal!.:tres ?

Faig un esfoT.9 par esclafir la ria1la, perb nonén em surt una

de renill que ga í re bé es panta le{Lon8.

Dom ! Dom !

Li premo els dits amb els meus i reprenem la ~arxa carrer enllh,
,

rebels a la noa t ra desgracia pe re onali tzad a en aque et parell
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,) :....bé que tothom ho dissimuli, o omenca a ~s::::lerdel domini públio que IJIIf!l

o Q - e'instal.len a les Ll a r s obreres, s;ignora exactament amb quina fina-

"l' -- litat. A l'escala, e Ls Cormes en tene ...;l'l un parell des de fa tr s set-

" manes i a ningú no enganya que la vergonya els obligi a fer-Io s

I ~ per cos í.ne Ll.unyane del rnari t. TaI!lbé nosal tref'l haur-em de trobar una
r excusa •••

Travessem pe1 pas subterrani a la boca del qual tata dos es 8a-
-3 J.Je luden descaradament amb la parella armada que munta la vigiJ.~moia

'Te: ,9_,' i, a baix, m"aturo a c ompnar un paquet de tabao. EJls, qu e s 'han avan-

,~" ~ 9at una mica, ens esperen, i jo ha apr-o ra t o per dir a la Lona:

J' - ,Qu~ podem fer ?

3".:0 Vols dir que es quedaran e?

sí. Tate ele caf3~os que oon aí.xem han comenca t aixi, al cine o a

l;estadi, 8mb un parell d'homes que molesten uns cesats.
'\

~f I si anavem a casa de la mare ?

'\ '"0.:.. .... De que ser~iria ?

o 'r - - A la ni t, mentre dormen, podriem deaapa.re ixer •••

'-

Jo brando el cap.

- No dormen 'maí, t;ots dar. aLhora .. Sempre n'hi ha un de vigillincia. Ho

o 1 sé pe r un company que~treball a a les obres amb mi 1 que se m'ha con-

fíat. -Sarcastic amb mi mateix, afegeixo -Espensava que, per haver
/1

esta t mestre, po dí.a donar-li un bon consell •••

Callo, perque el boca\:ltret, impacient, se~ns atansa i fa

Que conspirem ?
Me li tombo, agressiu :

Sf1$li B~ dec poder parlar amb la dona, oí, ?

- Ben cert - diu ell, més mans -.Pero es fa tard i comencem a tenir

gana.
- Ningú no us obliga a quedar-vos. Us en podeu anar a casa. On vi-
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?

Ja us ho hem dit : ara, al c~rrer CIada. No us féu l'innocent.
Tanta barra em deixa sense paraules i, un oop més en silanci, a-

- bendonem el Das subterrani i sortim a l'airet fr se del vespre del
1: on Les cases f3 "amun t eguen eense gracia entre c ona t ruo c í ons
..'~ '," ba í.xes , tallera i fabriques que escampe n r emc ra i pestil~ncies pel

veinat on les paT.r~lles de vigilancia, amb armes i case, es renovan
cada vuit hores.

L' escala és fotea i la pugem a Le s paLpent ee, j o entre la Lona
..ela dos hornes als quals, dnlt, intento d~ barrar el pase Ella, pero,

~rLJ J :, h ndu~; t. a re _an e ~__ llur actitud i, en ve ur-e que uaig pe r t nca r--Loe al
$JJQ replA, el bocaestret empeny violF!mtament la porta del pis a , energic,

'.Lo " diu :

r

..
Pr-ou c aman du.lee ! Tenim malta coz-z-et ja , :pero ara s.'ha ac aba t ,,

Jo pr-ov o de protestar :
- S6c a ca se meva •••
- Som a oasa nostra, - em replica ell, i tatA dos aVAncen oap al

011 S 'a..sseuen un 8 cada oosuat de tau La ,

Després~ quan ens fiquem al dormitari, el del vestit~e vi6
ea i ens segueix fins al llindar, on ~s queda palplantat, peu endins
i peu en fora •.

Si us pl.au••• 1i prego -. La meya dona s'ha de oanviar.
contesta el1 simplement, sense moure's.Que es canvii

La Lona hi renuncia i es fica a la cuf.na, on ja té el sopar pre-
parat : una aopa de pa amb un sofregit i una truita de papates. Men-
tre es posa el davantal i escalfa la sopa, jo o one nco a parar tauIa

~ff . hcom si els dos astes oblig*ts no hi fossin : dos cOberts, als indrets
que deixen lliures.

~ El del vestit de vi6 em mira, especulatiu, pero ~s el seu eompany
1 qui parla :
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IJ que?
Som quatre - diu ell.

J- o brando el cap lentament, disposat 8 no perdre la ~jfuig~Htmn.
Som dos.
Quatre - insistei« l'individu -. Compteu bé.
Es senzill : la meva dona i jo.
1 nos&ltres dos. Total: quatre.
No us agrada,a vosaltres, la truita de ~mmmn patates - die negli-

El del vestit de vi6 n'assegura :
:No som exigents; ens acontentem amb el que hi hagi.
Només hi ha una truita de patates i ens la menjarem la meva dona i

o'

El bocaestret d6na un cap de puny a la taula que fa saltRr lea
forquille~ i culleresp i crida :

Ens la menjarem t ots qua tre
L'ull m6s cIar se 1i ha ennegrit una mica i ara tote dos són

gairebé del mateix color, pero n0 em deixo i~pressionar.

liiha sopa ? pregunta el deL vestit de vi6.
faig" i em giro cap a la Lona que ja entra amb la

r
Ens la menjarem ella i jo, 1 la sopa també.

":"Dues racions

IJ¡,.t - sopera, la hi agafo de les mans, la deixo al bell mig dA la taula i,
amb la llossa, comen<;0 a escudellar -. Seu - li die a ella.

~ots dos ens miren sense un gest i, després, els ulls segueixen
les evolucions de les culleres, del plat a la boca. El bocaestret,
sense esforg, adopta un to amena<;ador :

No sé si aabeu q ue hem de pr-eeentar un informe diari ••:
Tant me fot - mmm~m contesto tranquil.laMent.

- Ua interessa de perllongar aquesta sitU8ci6, dones? - s'admira ell
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Jo m'arronso d'espé1tLtes, sense fer cas de

_ Qu&n us moriu de gana, us enterrarem - declaro.
Aleshores es treu les manilles 1 les deixa s11cnciosBment damunt

la taula, perO jO oontinuo menjant com si no nagués v'1st res. :811,
d~spi ta.t, torna a aga far-1es, les obre i les tanca amb un gest signi-
ficatiu. IJa cara se li emporpra qu an r-í c aba ns de dir :

_ Aquí no sergeix, aixb ..Cal una ordre judicial per detenir una per-
a pasa seva , Ja no aom al cine, o al car-re r , ara •••
El del vestit de vi6 s~escura la gargamel1a.

1 com sabeu si no la tenj.m ?

().~ No Uf; la demanar~ - faig jo -. Teniu 1"obligaci6 de mostrar-me-la
o' - sensf'!que us .La demarrí ,

Tota dos es queden eallats i la Lona i jo ene somr-í em a través de
tRula. Enooratjada per la meya actitud, diu :

_ ~steu acostumatsfa atropellar la ge.n t , per~ a(juí us farem 1 e coses
err: difícils. De moment, us afamarem •••

L'1ndividu del vestit de vi6 al'argh ela dlts cap a.lpa, com per
contradir-la, per~ jo ela hi pico r~p1dament amb el manee de la cu11e-

rn
J

rae

- Les mane quietes !

Les enretira, 8mb els artells adolorits, i jo em ~enjo uha altra
cullerada de sopa abans d'explicar :

- No estem disposats a treure'ns el menjar de la booa per afartar
dos par~s1ts. No s~ si ho sabeu, pero s6c un obrer no espeoialitzat
que ni el luxe no es pot permetre de tenir fills •••

Ah , no ? - lI'l'interrompel bocaestret - Oom us ho feu ?
De oap mar.era - tallo jo -. No n'heu de fer res.

- No sabeu que les practiques antiooncepclonals estan prohibides ?

No.
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Des que ~s obligatori d "ana z- dues vegades a la setrnana al oine i

r\ J,.J - una a l'estadi, no. No em queden diners par conpz-a r-d o,

r _ Pero deveu escoltar la radio ••. - fa aleshores, amh un cop d'ull

• .0 'v cap al' aparell que hi ha en una tauleta re,cene ra.

- Ens el van rega:'_ar en casar-has, perb s "ha averiat i no el podem

- A més - diu la meva dona, que acabo d 'escurar el plat -,en la nos-

vida mat r í.monáaL no us hi he u de f'Lca r ,

El del vestit de vi6,que enC8ra essubjecta els'artel1s amb

ma, la contradi\: :

,.., 11 • E" ~ t bl ' i'e ec,;.u1.v coa , ae nyora , 8 uno ce loes nos res o .iga C oUS •••

Ja en parlaren - faig jo. 1merrtre ella s'aixecaper anaz- a oercar

la truita amb petates - : s6 que tino poca dre t a , pero e1s poc s que

[ ¡:.r .sI tinc pene o fe r-los va Ldne ,

-'-o J ..... El bocae st re t es de aa les mani1les amb un gest rapid, contreu

t:)~11:.D e1s 11avis amb una expressi6 m6s malvolent que (!(' co s t um 1 rondina

[

s: +rro o més SOI'o!h16s que el de primer, i em fi ta amb els ae us ul1s ara es-

- Molt b', v6s ha haureu volgut Pega un cap de puny a la tl:\Ul8.f

• ~ triats d~ sang -. Som uns representants de l'autoritat i ha podem de-

.vI - mostrar •••

Altre cop la trampa.. Callo, dones, i esper o, _ .

Les ordres leS¡done!'l nosaltres, ;. s abr cm fe r-les complir, de grat o

a la for9a ••• peic0men9ar, ara volem sopar.

q No m'hi Op080 pas , 1I.qú,í,pero, no. JEi us he he dit : ni una moa sada ,

Es consulten tots dos amb l'esguard i, sobtadamfJnt, abans que

1 _ tingui temps de defensar-ae, sento el xiscle de les cadires projecta-
c."..u;¡y- A M.4.L<.

rr - des enrera i veig les dnes obrpores que es llaneen • El

) bocaestret, destre, parque ho deu haver practicat abundan tment ,

)T_ jecta els bra cos darrera la cadira amb la seva ma de ferro que em trin



més ace ra ts que el cul de la pl anxa de la Lona, em mareja amb la seva

slenada f~tida d'anaooreta mentre em bufeteja ce primer gairebé amable

merrt , CÜIn si 1i dolgués, i després za da c op amb més fOI.'9a" fins que

c-, dits se li posen 01a1'1c5. El cap em pendoleja d'una banda a l'altra,

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitatsxa els canalls i el seu ooo.lany, abocat al meu damunt amb uns ullets
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'3.-

.' [ - Be~to la roentor de les gaItes Gncetades i el filet de sang que se

"m'escapa de la ccmissura esquerra deIs llavis ferits, pero ero debato

el1cfFr{ra~alºoe Le pelle i ee pe rne go coro un conill a punt de degollar.

A la templa eIDbat una vena que palpita més f'o rt quan la Lona, amb la

veu estirada, orida ¡
- Que 1i téu ?

El plat amb la truita de pata t es s l'csberla per terra i ella cor-
st - ~

z r e , pero el del vee t í t de v í ó la intercepta amb unabra9ada i la pro-,

jeot-a contra la paz-e t on , de eua d'ull, la veig esfondrar-se eom una

~ 1J nina desarticulada. L'home~ inclinat amb un gest ferotge, l'estira pela

cabella •••

No ! - protesto.

El bocaestret, des ~e darrera, em pregunta:

Estero d "acord, ara ?

IY!iro ca p a la Lona , dese nca Lxada i blanca, i assenteixo amb un

- -,"Off. moviment mut que tota dos devien e.star espiant, ca r tot seguit l'home

m'allibera els canells merrt r e el eeu c oLs Lega ajuda la meva dona a

incorporar-se,ara amb miraments de samarith.

-...i.L -

Ens cal aae í.ac.í r a la humi11aci6 de ve'!)re COl!!es mengen la trui ta

que el del vestit de 'V-i6 ha deixat direetament s cbr-e la taula, sense

preocupar-se del plat fet miques. Endrapen CO[!l dos porcs, l!!asteg8n~,

sorollosament els grapats de pata tes i els troBaos de pe que ~ ea

) -5 fiquen a la booa amb ela dits oliats i repugnan~s com els llavis grei-
006 xoas os que remuguen aa t í.ef'e ts. Duí en gana i set endarrerides, j a que

entre queIxa Lada i queí.xaLada es renten rr f'ona \la gorjaramb els dos
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vi que a nosaltres e ns duren pz-op d 'una ee tn .. t¡ca lHI.".",..,.,u,:-".!.i'

ecp~~ega amb un so trist en les boques de ailur 1 dc~pr~B d'aoarcanyar

se eructen decve z-gonyí.dam errt mentre el del ve~t1·L de v í é ee conrb'ra fins

les erig runee a nb un ges t rapa9 que, )er priP e:e 001>, 'J'llet de

els seus dito m~tios, com cinc salsitxes que perllonguen el pal-
I~lE; de l'altra roa, en c anv í , s ón noz-maf.s , amb ung Lce ,

El bocae s t re t t que encara dou h ave r-cs e quedat amb gana, :reclama

Ara les postres

COI:¡ qUE: no en tenim, s6"n va ~í'urgar a la cuina, d'on tioena amb

1<,. Jj' un ou ea ca duas e'r i due s arengades que es mengen a pessics, amb un

.'Jj(" - cr os t ó de pa s ec que l~al tre dee c obr-e í.x en un calaix del trinxant
'\.LB Lor;a, al eeu cOGtat, plGra qui~tament, pero ells no li'n tan

~9':,,' cas i, de~prés el "hav e.."r';"se fre gat el s l1.a vis amb un ge s t ga í.r-ebé

',j!) cae cel dor s de la na, ene enen e í.gar r-enee , El del ve s t í.t de vi6 posa

e18~re la taula i el seu corip any g'arrepapa amb la cadira

contra la pa r st mentre nnsa I tres, Lnerrnes i roU1;S J contempl em

n0S élE fum que s' enlairen fins al s oe t r e eec r-oet ona t , Em e or-pz-cno amb

unes paraules als llavis :

De ca f'b i e opa no .en vol ea ?

r·!'adrecen una mirada hostil i el bocaestret fa un gest violent

QIJ_1deS8Q1..1ilibra la c ad í ra , Un Lnst an t després s "aba t c on t ra el ter-ra

amb un rebombcr t que fa t re moIa r els envan e de nyigui-nyogui,pero jo
y!j

no dic(f, dis::cant, assisteixo ale S3US es ro rcos per ineorpor~r-se.

del ve s t í t (ie vi9ten canv í , ho deu trobar d í.v er-t í t , car comerrt a amb un

ecmr f s l;rim :

Un dí.a et faras mal •••

f'P.t1 ga:!..rebé a l'acte, aLgú truca a la nos t ra , Tots dos drecen les orelles
1'4,

ao e ac. dos c orrí Ll e que enaun en el 1)e1:'i11, pe rb ni lrun ni l'a::L1ire no et"nm

Mentre l'home renega, aentim la porta del eOBtat que s'obre i,

qU:?TI rn'aixeco par a ana r a obr-Lr , El del vestit de v í.ó , de to ta
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n I, 'mane:t"l,Om s egu ea,x cap al vestíbul, on es queda repenja 'b' te!!!' .e· tamb

la m~ dr eta a la birtxaca. • .Lstic segur que 11i porta una arma.

5611 en .ii,'rt i la Sero, eLe nostre ve Lns de repl~, un ne cau í.c

i calla~ i la Bev~ dona que ara diu :
Que us ha passat aleuna cosa ?H~m sentit el Boroll •••

Calla en adona r-cee de la pr8s~ncia de 1 'borne i després em mira

u;'--1 eaguazd int er r oga tiu, merrt re es d í acu.tpa :

-No sabien que teníeu hostes.
S6n hostas for9atcl - contesto jo.

'J r ¡

.. ,.He dec í dí t no mentir. 15S una desgracia, pero no una ve rgonya ,

aquestparell a'individus' se'ns hag í.n instal.1at a caaa .• Amb el
eq,;

sil er.c í , o amb evasi ves COl".1 ~ de Ls o orme , méu avi at ei. e farfem el

jOJ. Pz-ou que I!1e'n c onveric l'actitc.d de l'intrús que, en s sn t í e-me ,

eXClaG@ :

- f.1esurE'Ju les pa r-auLes 1

Se'ns han enganxat al cine - faig i ja no ens el s h em pcguf t.rGU-
..rd de sobre. Farque s6n dos, sabeu ? Ene han maitrac~at. ene han pe-,

gat, se "ns han cruspi t el sopar •••

El bocaestret, que ha acudi~ eri sentir les veUs, avanga gaireb'
al meu eestat i, sense delicade~a, pregunta:

- Qui s6n, aqueste? Amics vestres ?

No n'heu de ter res. Si us penseu que els heu de comprometre •••
Que se.tn vagin - diu el1, amb la mateixa eruesa.
S6c a C8sa meya - protesto -. Tine dret de rebra qLli vull..
Uingú no us el ne ga - replie a e 11 -. Pero avui no. l'st~m cans ate 1

en voLem ana r a dorrrí r d 'hora.
Jo, per tata respogta, m'adre~o ala nostres veIne :

Si voleu entrar •• _ La Lona ~s pI menjador.

Lti Sera fa un .v8S, pero el seu na r í t , mé s tamorec, la subjecta pe
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r-~~s val que no moLe e te n - diu -. Ja ene ve ur-em dern 'h' tecad'Humanitats

1 la ve. arros:!J8cant caJ/a 1 'al tra porta e ene e de í.xaz- de mlflrar

l'intrds 8mh tanta atenci6 que denpr'e par forga sa sentir desullat.

u

}:lla e~1 resi~Jtciy, una n.í oa 1 pregunta encar-a :

- Qu~ 14hé\n fet, a la J.Joha '? JJ'har) moLee ta da ?

Aquvst del v8stit de pallasao l'ha grapejada tant coro ha pogut i

despr~s l'ha agredida.

DSJ(,.i

Ele u Tl s li Tl.ampo gue n i eSQUr' :

- 8 Ól"! una po ros

rr.n ')L re"tiinc i totE; no~ en.a e nc ar-e m arnb una ho su tLá tat o re Lxr-rrt que a- ell

1i ~ntpE~titAix eLs uLLs sota leele:"'les q ue s 'estar:-:,ufeu COID les plomes

1~1 bo cae s t r-et avance una mica, amb e Ls punyo t.ano at e , pero j o el

d'''n "'a11 1;'''''-. ...A ::;: _ • .l,..;JJ- seu cOTIpsny em toca per l'Asquena~

.....Gap d í na - l'lEU"!.8 ..

J:\leshores ].'al tre
~Mu;¡Y

tranca la porta, pOlJSel" pe r no G$'.{S'íiitfai» le. s co-

sea, ja que ~e eua d'ull deu havar vist que la Lona sor~ia del ~o~j3-
dar.

E~en la Sera i el seu marit - li dxplico.

El del vestit de vi6 torna :

rr j". Gap dí ns , No buaqu eu l'.l~S conpLt ce.c í.ons , Nasal tres si no se 'na
• ......1

voca , a órn gemt PE'.cf:::'ica •••

"
1'1e 1i'n ríe a la cara i inicio la macxa o sp al raenj adoz, on la

Lona treu Ul1 dzap i eomenc a a net;E!~ar la tiau La que han deixat COI!l un

c óm abano di? f'Lca r=e o a la cu í.na a rent ar eIs pInts. ero m"'sssec a la

e -
ca d í ra que e cupa va de primer, ence nc una cicarreta pe r acabar de

':tül.li tzar-me t ,amb la meva ve u n or-naL, fe ig :

~J' d r. - .. ,.J ~ eu nave r- une. e xp.t r.ca c a o •••

.t si - diu el bocaestret •

.r.1cpero, peto totB dos callen i, dur-an t un momerrt , norli6s Re sent
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Quina? - pregunto en veure que no es deicideixen ibPI8lé' _ manitats

1 El bocaestret es rumia una estona la resposta i, a la fi, declara
J' J ~ 1:' r

,s6n de la nostra competencia, les explicacions ••• Heu d'acndir
autori tats, si de cas ,

A quines autoritats ? No ho sou, vpsaltres ?

A les autoritats superiors.
,-r Quines, concretament ?

Ella dos es llembreguen i el del ves~it de vi6 diu :
No este~ autoritzats a revelar-ho.

·1

Hi ha un altre sil enci que en s atansa de nou els soroí.Le de la
cop de plats. Després insllteixo :

Eropodreu dir, perb, si aquesta situaci6 ha de durar gaires dies •••
- Tot just som al comengament - diu el bocaestret, evasiu -. Es mae-

d'hora per saber-ho
Perb hi deu haver precedents que permeten de calcular-ho. Es a dir,
s6n. Hi ha altres matrimonis que tenen gent vorovosaltres a casa •••

a.- Ro igno~a - fa el bocaestret.
I jo - corrobora el del ve~ti ~de vi6, que ara s'escar a un queixal

reculat amb dit de la m~ esquerra.
- Us pensaveu que éreu ele primers ?

- No pensavem res - contesten ells, a l'unison.,

- "J --

.
1,

Jo m'inclino endavaht, passejo la mirada de l'un a l'altre i,amb
esforg per conte~ir la nausea, els exposo:
Escolteu ••• Rem de conviure-plegats ••• A tots ens interessaria de

fer aquesta convivencia tan f8cil com sigui possible, oi ?
,

- Ben cert - convenen. ~ Tot sera senzill i planer si féu bondat.
Quina bondat ? Si ni sé el que he de f~r 1

El bocaestret somriu :
- No heu de fer res d'especial. El roateix que heu anat fent fins ara.
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S 'entem, sempre que hagiu viscut d'acord amb la Lr eí.,Biblioteca d'Humanitats

més - re~lexiono, amarg - us he de posar un plat a taula •••
." ,

a1.XO s 1..

Aleshores no puc viure coro sempre. No estio en oondi~1ons d'alimen-

,
Podeu fer hores extraordinaries te 1ns1nua el del vest1t de vi6 ..
1 tamb~ podeu ter treballar la vostra dona - afegeix el seu ool.le-

ga.
- On ?

--,no~s assumpte nostre, aixb. Ara, si em demaneu un eonsell ••i- 1
es queda mirant-me, malici6s.
- Digueu.

~lrf:vV}H1 ha molts bars on je. j 9ft cambreres ..Tinc entes que les paguen
bé i ...

No pot acabar, perqu~ li esclafo el puny contra la boca, amb tan-
ta for9a que ell1 cadira rellisquen cap a l'altra banda d'hab1taci6.

Ja ho ha dit la Sera : sou uns porcs !

Em giro cap a l~altre que em colpeja l'oec1put amb el cantell de
e r la ma, com una destral, i li entonao el colze al ventre abans d'a1xe-
. '-Jj,O.o'I car-me 1 c6rrE1r cap a la paret, on em disposo a defensar-me amrjJ.are-
~U~? reguarda neta d'enemics.
~1 Ells s'hi pensen una miea, pero tot seguit avanoen, lents i pre-

cabuts, amb les roans caí.gudes al llarg del coa, al' aguai t. La Lona,
fiJj que en s ha sent1t . slIlrtal pae de la 'Porta amb els guarrts de rentar

..
,.:t:;r ~ JlibJil!lllll plens de aabó , obre la boca, pero sense d1r res salta al meu
D ~_! costat per establir un front com~.
G Els dos intrusos s'atureh, tornen a avan9ar, s 'aturen de nou i,
~9 - separats per l'amplar1a de dues rajoles, ens desafiem amb els ulls,

amb les mans a19ades, amb el gest deIs cossos que adoptem una actitud
Ol de corobat••• Aleshores m'abalan90 sobre el del vestit de vis6.
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Universitat Autónoma de Barc onaEl moviment, instantani i entrenat, desvia el me i~a¡Ya "ta1. e.§.
~ patl1a i, mentre la Lona, assaltada pel booaestret, xiscla, sebto la

garfida deIs dits que m'encadenen el oanell abane no torgar-me el
~ que tiba,a punt de petar. Pero jo algo el genoll i, indiferent al eu

...
r

t-

,... -
~ov- ~Jdolor, l~hi elavo a l'entrecuix amb tanta empenta que ell recula,

r' q gat corouna l1HIll br-anoa esqueixada pel Ll.amp , Mentre es contorsiona,,j)O~ -

"j-'" salto de oostat, a punt de fer la feina al seu company , pero el bo-
,<,..,caestret,que ja tenia la Lona abatuda,'fa un pas enrera i m'apunta

amb la pistola.
o M'aturo en seo, bleixant 1 amb les mana instintivaroent algades,

""1 admirat del gest invisible que ha introduit l'armá en la brega, ara

1 1 es repenja en la paret mentre ell diu :
r defini tivament acabada. La Lona es redrega amb lentitud,

'- -

• 1: o(Í - Seieu.
r L"'altre encara es .r-e car-go'Iaper terra, amb les mane als test1cles,

GJ 1 despr~s es descorda per a mirar si ele t' 1nflats. Se'ls sospesa sen-~OI

se miraments, coro oblidat de,la pres~ncia de la Lona que torga la booa
- "

Qu~, te~ls ha rebentat ? ~ 11 pregunta el bocaestret.
L1 parla amb el mateix 1;0 deseixi t, _gairebé burleta, amb que

roeu darrera, eroclava una bescollada que em projecta contra
taula, on reposo mig estabDrnit.

tre se 1i ha adregat una estona abana, en caure ell de la cadira. Prenc
nota q ue, encar~ que fecin equipt es tracten sense tendresa, sense a-

dos cbmplices que potser un dia es faran noaa ,
L#home acaba per aixecar-se, sorrut, es desa els penjolls i, quan

Ara ja esta bé - diu el bocaestret,i a ¡a Lona - : Enllestim aquests

r dras

plats q'una vegada.
Restem novament soIs, i muts, mentre a la cuina reprehen els 1J'0roll

que acompanyaran el nostre silenci durant cinc minuts, quan el bocaes-
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Biblioteca d'Humanitatstret amonesta ;
Teniu un car ctar ql e us donara mol t s (I,iSgU8'tOS.
Ja ho hauríem vist, a 'lui nlhauria dOtlat, si haguéssiu fet joo net.
Joo net ?

Es clar. Quan us .heu vist pe reu t s , heu aoudit a la pa etol.a,
M-hi hau ob1igat - alexcusa.
Amb que ? 110 n 'he tret va s cap, j a t d" arma.
~raturalment - l. auep í cae - : l'::n -ceniu alguna, patsar ')
Par que no escarcollou el pis ?

- Ha fErea, no us preocup~u. Si l~eniu, pero, I!l~Uval que ho decla-
_ ....'Y,lr:1'

reu ara. Ena 8stalviareI!l molestiea.

.. r

9_.1
.......

\1
a.ob

r .

- M~s ene nlesJslviaríem si fotéasiu el camp - 1i dic senee pele a la
llengua.

- Aquest ~s deIs que no escarmentan - fa el del vcsti't <e vi6.
te cara encara 11 grogueja. pero alha refet prou per encendre

altra ,cigarreta que pipa nerviosament, gairebé 8Mb ansia, com si e;ha-
de morir abana dlacaber-ae-la.

- 1 vosaltres, e8car~~nteu ? - 11 contesto -. Arreu ua acullen amb
hostilitat, 1 us humillen tant com hu~ilieu, perb no se us acut de
sentar la dimissi~ i •.k

:El bocaestret redre98 el cap amb un moviI!lent sorpres i albora
,'3j"J furt1u, com si de cua d 'u:1.1hagl1~s clissat una pre8~z{D:ia estranya i...~:-'I 1ndeguda.

- Quina dimiesi6? Qub caral! us empatol).eu ?
1 Jo 8o~ric. mofeta :

No us deixen dimitir, 01 ?

El 81~a el puny. 1 el seu company deixa la cigarreta damunt la
-(taula, disposat a intervenir si cal.

Prou dlaqu9st color, aentiu ?

Me·1 miro i, eobt adam ent , el1 desvia 1 I esguard 1 envermelJ.eix.
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co.aerrt o Len namenf -. No Sllo:i inando

nar el cos perque e abe u 1':U?,8sacoses, perq ue ~8 pcril16s de:!.xar1'¡iu-

res una serf! C01'1 vosaltres que han tocat fone •••

La curiosi te, t l:Lui te amb la ira i, duzant un mom rrt , ienoro si es

o deoidirh a peg8r-m,e o a inqllirir. ES l'altre qui Lnct í.na la ba Lanca ,

_ quan diu :

Fons ? Quin fons ?

- El rona de la indigni te t ••"

Es aleshores que el pnn.y em colpeja salvatgem.ont €lIs nusets de la
..que he repenjat sobre la taula, al seu sbeet. Pero jo no l'enreti-

si no ID "hagué a fet mal, com si un home com ell no em poguéa

at~myer ni físioament. La neva mirada volgudament aomz-ten t coí.ncádeLx
seua ulls terbols, pero el desa~iu no es perllonga, ear sento

darrera meu,que BJI!"jJ:¡ZIt1I1 acaba de, sortir de la cuina, i 1'al tre

Ja 6sth lldsta ?
Ella deu oontestar que sí aab el cap, i el del ve 'tit de vi6

esclala la punta de la cigarreta oorrtra la t'uRta de la naul.e ,

una oremada, abana d'aixecar- e tot dient :
- A dormir, dones.

Només h1 ha un 1lit - exposo jo.

- rro hi- fa res.
, .- I hi dom11!lnosaltres - af~ge.ixo perque no ea facin il.lnsioDa.

Es~em .8costumats 8 dormir aterra - diu el boeaestret, que tal!lb~
aixecat - • No teniu cap eetora ?

:No esperav a '~antes oonaí.der-ac t ons , i deu ~sser per a í.xb que, des-

previngut, assenteixo ;
si. Ua la portaré.

El del vestit de vi6 diu :

- No us moles~eu. Dormirem 8mb vosaltres. al cOvtat del 11it.
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Perb 1'nItre in8i~teix :

- si, senyora : al c08~af del 11it. Es ln nostre obligaci6. Cap en
el dor.t'litori?
~11 mate1x s'h1 orienta,sen e esperar, i el bocaestret en tooa

" amb un di t c ol!ll!iinattu ;
Som-hi.

1.H

j,.¡-eltra ma la t~ a la butxaca, probablement disposat a treure'a
nou la pistola si ene resi ...,tim. Obeim. donce , 1 e11,

tanoa el llum del Plenjador i, seguidamente la porta del dormiton, on
seu ool>1ega ja ha obert l'arI'l8r1. La Lona s 'atabaIa :

- Que busqueu ? - xiscla. i corre per tal d'evitar que 11 bo desorde-
tot.

- Un pijama.
Ja us el donaré jo !

En treu dos, un per cadascd, el segon encara sense estrenar, ja
.,

,
que el guardavem per si ~i emmalaltia, 1 elle es deepulfen ordenada-,

,ment. el gec de primer. les sabates, e10 pantalons, la corba~a i la
r "', camisa, eLs l'.litjone ••• Ro van ce íxant tot a la' ma te í.xe cad.Lz-a, la roba

de l'un alternada a~b la de l'altre.a mesura que Se la van traient
,

- a una velooitat uniforme que revela Una llarga pl"act.tca cOI!lunal. Nosal-
tres, drete a l'a.:Ltrabanda del 11it,ela mrem amb els ulls gamreb~

, .

d. .i. desox'bi t~ts, iomobi1s 1 no exempts d 'admiraci6.

A punt de fer-se 11iscar la sarnarreta tore aaunt , el bocaestret
..

atura el geat i aIlargs una El8 acusadora.

-.'Que feu ?

- No z-ea , ,Ara ene ficarem al 11it.

- La Lona es treu una ssbata aMb l'ltra, sense ajupir-se, obre els
1.enCols, s'asoeu al !!latelas1, púd1c8ment. plega lee cames per ajeu-

o - re's. El del ve~tit ae vib. groteec en ela seua ca1cotets massa liargs
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Us heu de ~espullar
Pe~ que? - pregunto jo.

_ Ho heu de fer tot exactament.com sempre. No ens agrada d'introduir
... desordre en la vida de ningú •

Prou que es veu "! - faig
Oi que no hi dormiu mai,

,
jo, sarcastic,pero ell ni se n'adona., ,
veetits ? Dones avui tampoc - diu sense

la resposte.
La Lona, mig asseguda mig aja9ada, em mira consirosa, i jo, amb

ganes de transigir, proposo :
- Apagarem el llu~ •••

Que l'apagueu, els alttes dies ?
La meya vacil.laci6, breu, l'il.lumina prou perqu~ insmsteixi :

A J - Au, doncs
u t- 1 es deixa caure ele oaLco'ce t s sobre un ventre rodonet, de dona

en els primers mesos de la gravidesa, d'on, al capdavall, penja un 6r-,

gan esquifit amb un acmmpanyament abundant al volum del qual potecr
contribuit les pubtades de peu que deu haver rebut Sembla con-

firmar-ho el raim encara m~s orescut del seu company que ja enfila
ele pantalons del pijama.

- Que esperem ? - diu en veure que continuem sense moure'ns, i el
bocaestret·urgeix:

Es tard •••
'Em trec l'amE!ricana i el ei......ntur6mentre la Lona, d'esquena a

ella, es desco.rda la brusa 1 fa c6rrer la cremallera de les faldilles
que despr~s deixa catITe als seus peus, d'on les recullo per penjar-les

, ya l'altra cadira. Es desfa del viso i conen9a(anrotllar-se les mitges
cames avall quan els dos individus fan la volta al llit i a'aturen al
meu costat, atents a les seves maniobres. No tinc ni temps d'obrir
la boca, oar el del vestit de Ti~~, al qual el pijama ve llarg, pre-

oV'
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- Teniu intenci6 de fer alguna cosa, aquesta nit ?

Les parayles se m'agrumollen als llavis, d'on se m'escapen uns
v.1 indistinta, ofegats per la 1ndignaci6, perb el booaestret ho in-
vb 1 terpreta malament, es deu ~mmam pensar que no he entes, car prec~sa :,

o'! 9: - - Vol di r si heu de fer a ete de matrimoni •••
]\otute impertinents ! - exploto.

- Sense paraulates - em reprova el del vestit de vi6.
1

'o

() 'ocd

rrr

~anco els punys per dominar-me t, amb la veu escanyada,artioulo
Per qui ens heu pres ? Us s embl.a que pod rf era , davant de testimonis

El bocaestret mou les espatlles.
No se sap mai •••

L "altre diu :
Pel que pugui ser, más val que la revisi.
Si, seria m~s p ruderrt - oonf.írna el seu col s Lega,

Seliitola m; de la Lona que se m'arrapa al brac , i a190 l'altre,
amb el puny eLos , perb el bocaestret em subjeota el canell al vol i,

entre den~s, xiula :
Compte !

El seu company ens observa amb una expressi6 absent que es ~
1l1brica quan torna a fitar els ulLn .en la meva dona i li Q'reunta

Porta pesari, ?
Ella nom~s mou' el cap, sense mirar-10, sempre arrapada al ~eu

...par on santo esmuny~r-se la roentor d'unes llagrimes.,
Ho aom.lU.'Qva~J.Il..,¡ fa el del vestit elevi6.

Com que tine les mans presoneres, l'embesteixo amb el genoll, coro
estone abans, al menjador, sin6 que ara sense resultat, car l'in-

"tercepta amb el seu, avanga rapidament les mans, em plega la cama con
tra el ventre i, en desequilibrar-me, m'engega per terra. Ja no tine
ocasi6 d#aixeear-me; el booaestret pesa damunt meu amb tota la seva
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la us he dit que tingu~ssiu compte.
Se m'asseu al pit, de cost at" i amb un gest prou evident em mos-

o 1 -

r

.0D
'{

:ro I -

)

culata de la pistola que ara sobreau rt de la butxaca d la ja-
on deu haver-se-la ficada sense que jo me n'adonés,quan parla-

amb el seu col~ega.
He d'assi$tir d6ncs inerme a la humiliaci6 de la Lona que es Re-

ga a treure's les a~agues sense que li serveixi de res, car el del
vesti t de vi6, que ara sembla impacient, les hi esquí.ncaamb una es-
garrapada que les hi deixa penjant entre les cuixes que ella tancs,
obstinada. Hi ha una lluita breu quan e11 repenja el genoll en una
cama i 1i estira l'altre amb tanta barroeria que la meva dona xis-
cla men·tre prova de tombar-se el' esquena L'hoI!lela bufeteja i, irat,
li pessiga els bra<;os i el ventre, els pits d'on arranca els s~steni-
dors. Ella el mossega, pero aixb només augmenta el furor de l'indivi-
du que aca~a per clavar-li el tall de la ma al coll.

no em perd de vista, indiferent
on ara la Lona ha perdut el co-
que, a la fi, ac one eguaí.x de

Jo renego sota el bocaestret que
a l~episodi que té lloc sObr~el llit,

, ~neixement i resta a merces del sadic~
badar-li ,le.s;cuixes. S 'inclina al seu damunt i, amb W1S dite d'expert,
li examina la va~ina abans d'exclamar triomfalment 1

-'
... Ah ! Ah

- En ..duu? -pregunta el bocaestret.
\?er tota' rasposta, l'altre enretira la ma amb'él pesari que exhi---

beix coroun trofeu. Una mica enigro~tic, diu :
\

- Després us queixeu !
.,.¡.

Salta de~ 11it, obre un calaix de l'armari, d'on arranca tm tros
de paper del cul, i embolica l'o»jeute 9ue després desapareix en la
seva butxaca. L'alt~e a'aixeca del meu damunt.

Corro cap a la Lona, que continua desmaiada, i li dono uns copets
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. . a les gaJ.tes, pero en veur e
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humitejar un drap que després li aplico al front.
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que nOrs recobra me'n vaiJ§b te- . tsa

Lona. •• Lona •••

1 r
Parpelleja i,a la fi, obre uns ulla lluny na i deaenfooat

m~s a por. a poc van reprenentl'expressi6 de oostum. Eryhdonar-se de la

seva nuesa envermelleix delicadament, perb aleshores jo ja he allargat

ma cap a sota al coixí, on té la ce.niaa, i l'ajudo a posar-se-la.

- Que m'han fet ? - xiuxiueja, enquí.mez-ada,

Cf

esari. No t'amoinis •••

Apujo e la llen901~. fins que queda ben acotxada, i, sense ni mi-

dos individus, me'n vaig a la comuna a oz-Lna r , S~ que puc

deixer-i.a sola amb eLl.s ; no n "abusar-an , Ero sembla que come neo a compre

pei7 qub 8'11an instal.lat a casa i la finalitat que p er s egue Lxen,

\>8'.!O

Els O'orrner no tenen fills, ni el c ompany de treball que m'ha consul-

tat ••• Si ho lligo amb l'episodi del pesari, en el ~urs del qual el

vestit de -vi6 ni tan s oLs no ha intentat de p rop aea ts-ee amb la Lo-

resulta prou oLar qUeJ30mvíctimes d'una campanya mora11tzadora,

genc rac í.ó , pe r é!.ir-l;lo d'alguna man era.• Yiuran doncs amb nosaltreo

fins que la Lon8 quedi prenyada. Per~ no ha pue consentir, no M'avinc

f'oro t.n la ma ni tm a practicar el coit. en llur presencia. Cap
- , .... ... - :J.

a· -

no m.'hi obliga •

.1"11 tornsrr al dormf tori, el booae s t re t ja e 'ha ajaca t damunt l' es-

tora, com un gos, !nentre el seu col.lega, aasegut en un coix:! i amb

1"eaqucna repenjad~contra La paret, munta la gua rd ta amb Ul1~cigarreta

entre els llavis. No ens diem res i m'enfilo al llit on, un cap a les

fosques, la Lona se m~abra9a Lmpz-uderrtncrrt , eIlcera trasbalsada. Li a-
.lt(»«. TtJ r

moixo els cabells, tot fent el possible per MÍ +tem a un mínim el con-

del cos que em podrIa temptar El:la, que se n' adona i no ho en-

t~nJ em diu a cau d'orella :

- Et faig fas tic ?
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Com que m'ha tocat ••• - mormola ella.
No em queda més r~mei q ue besar-la per llevar-li el recel, pero

avan90 un genoll entre nosaltres mentre, ben cobert de cap i amb la
veu lenta i gairebé inaudible, 1i oomunico el pensament que se m'ha

la comuna. Ella se separa rhpidament, perb ja ha fet tard,
eréixer i m'allargo amb una apetencia ara irrealitzable que

ella endevina, ea.r em xiuxiue ja:
No hi pena Ls •••.

,Erotombo de l'altra banda, cap on dorm el hocaestret, pero les
natges es freguen i, ehcara que ens separem, tormem a relliscar aem-
pre oap al clot del centre del 11it que ens posa en contacte. Lacarn,
en lloc de minvar~ s'allarga més,li encomana la seva tretura,i ca;1el1 2l vllLé .. ~ " . " - . ..'

-. Miltaibiwl¡SikaAt@!p aent o com es regira, cada cop m~s nerviosa i inquie-
ta, pero obstinada a no dir res, a dominar-se.

Al cap d'una hora continuem desperts, una micn m~s miserables, i
encara que callem no erocosta d "endevinar en ella un desfici oornel
meu, la prutja dolorosa que la prohibici6 de satisfer-la au~menta 1

,
diIáta. Pero no podem ob.lidar els home s que ena volen fer caure al
parany , sobretot el del vestit de vi6 que, enfundat e1'1el meu pijama

LI 1:911 sense estrenar, aotja eLs nostres moviments amb el.s u11s lúbrlilCsben
obert s en la fosca de la cambra ,mwntre el seu company r-onca amb un
xiulet intermitent de dues tona¡itats,una mfs greu 1 prolongada que

~ l'altra •••
~Pero no. Tot de sobte m'adono que fa estona que sento dos toncs

diferents 1 que un d'ells prooedeix de l'altra banda, on seu el del
vi6. Ero redrego sense remor, escolto amb tanta atenci6 que

les orelles gairebé em fan mal, i aleshores m'inclino sobre la Lona
que, en sentir el meu mov í.merrt , també s'ha deetapat el cap •

. - Dorm ••• - li xiuxiuejo.
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Ella se m"abra9a a l'aote, i la s eva respiracip6 ,4' j' ffia ilse-

la cara 9uan .diu :

Poteer li podríem prendre el pesari •••

No - faig jo -. Es desp·rtaria. Escolta, per qu~ no demanem el seu

Sí - assenteix.

Vine" dono s ,

Sal tem del lli t amb sigilis de Lr.ad re got I , aga fa ts de la me,
talpegem cap a la porta,· pro~de la qua L ens aturem a escoltar un cop

m~s els ronQuets que les nostres maniobres no han alterat. Després,

tora del dormi~ori .. ens move~ m~s lliurement, per~ sempre a les fos-

ques , i pr ou Lmpr-uderrt s per errt re t erri r=nos uns segons al ves¿tibul,

on ons besem amb els Li.av í s arip'Le e i profunda merrt re les mane se 'na

escapem.

En sorti r al repla, ajustem el canoe LL eenne tancar-lo deL tot

i jo pitjo el .timbre del costat amb 1'esperDn':(a que els dos homes no

el serrt í n , l·!entre esperem, ens be s em de nou amb un cor deeaoompaae af

que ene puja a la boca cada cap que ens hem de separar per no ofeGar-

d'impaciencia..
..

No sentim els pass 08 , sin6 la veu alterada pero quieta de la Sera
,

a 1 'altra banda, erran d~spiellt pregunta:

~ Qui hi ha ?

Som ~osaltres, Sera - diu la Lona.

Enretira una cadena que dringa s omor t a i una ratIla de lluI!l que

es va fent ampla inunda el repl~ obscur, a'on penetrem al pis amb un

moviment furtiu que la Sera renova en tancar darrera nostre sense fer

xisoihar la porta. Ens mira, sense estre.nyesa pero enouní.os í.da , amb
~uns ulls clars que no serven r a stre de dormí.da , QUE) era al llit, pero,

ho Lnd í.ea la camisola ourta, fams a mitja cuixa, i el eoa que

fa olo~ nocturna.
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..
,J.. S'han adormit - die jo.

La Lona li toca el bra9, s'empa6~a l~aliva, em llambrega ~fa :
_ De primer m'han ~res el pesari. Par aixb veniem, per si ene voliG~

t

r

deixar el teu •••
_ I te l'has deixat prenrtre ~ - s'admira ella.

Va 'brandant el cap mentre li he contem i desp r-ée, eenae fer m~s
preguntes, d1u : , '

_ Me l'haur~ de treure. Ja sapa que sempre el due po~at, co~ tu.
Dorm, en Dart ? - m'interesso.
sí. :Per ai.x:ono us amoineu. Sempre dorm eom un ploma Entreu al rnen-

jador. Només na puc oferir el sOfa, que ~s ~ell i coix •••
Ella i la Lona prosegueixen fine u la cuina, on,les santo

mentre ella és deu trenre el pesar! que d<~sprés renten, car- obren'

I o r. 1

-l'eixeta que sorolleja uns moments. Després entra de nou, sola, i amb
un~omrís comenta :

Jateniu bon humor t ben mira t ! Amb aqu eet parelJ. a e sa •••19

Aviat e.le hi tindreu vosaLtref'l- 1i contesto -. 1';mpe nao saber que
invat:t7anles casea de tates les pareLl.es eehee fills.

Obre molt ala uLLa i s'aElseu de oop, tan eebaLa'fda que ni s'ado-
na que la camisola t en aque eta posá cí.ó , no 1i amaga res.

Vols dir que par a íxb han pr-os el a la. Lona ?
.oa Jo a ee errte í.xo ,

-·1 més val que vigilia
Fa~ b~ d~ dir-m'ho •••

vol s 12e~;:,dre.

Pero la Lonu ja entra i ellat discreta, s'aixeea per retirar-se.
'h "A ana de desapareix~r, recomana a le neva dona :

Després meAl deixes a la pica, darrera el gibreJ.I.
La Lona mou el eap,afirmatj.vaI'lent, esp e ra un se gen i, alesho-

res,se'm gira. Jo, més púd í c, die:
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lvr'he llevat a ..les sis, mitja hora ab8ns que de oostum, perque
r:!.-orfl1f/
4U!I., 1 sé que semp~e 'e'n ~a a la fina a d~s_ vull parlar sI!I.ben

~quarts de set. Mai no he~ tingut gaires tractes, són uns veins de
jo mena reservada i ell un moe aar-dae eixut que, q uan et traba, et dóna

V un bon G.ia escas, de persona que estelvia les paraules. Per aixo es
f1 " ....:r, queda una miva estranyat quan l'abordo al cEtrrer e ncars fose amb un

S'assenyala amb el'cit, con pe r assegura r-se"n, i diu :
A mi ?

SL'
..L. Vosaltres ja fa dies que teniu un parell d~individu8 a oasa •••

cosins de la dona, si - m'interromp.
Jo brendo el cap, desaprovatiu.

No dissimuleu~ Corroes. Des d"anit tamb~ nosaltres tenim un parell
or~D de cosine' d'aquests~

No contesta, continua cauí.nant al meu oostat amb el eeu pes elss-
tic per'Q curt , mirant al s eu da vant oom si ané s sol, pero l'expressi6

:í vnr de 18 cara li ha oanviat, c om ei les faccions s' aban donessin a un séc
que ordinariament cont~ a tip de voluntat.

o·

1

f::,'{ -

- Ene van e:nganxar al cine,' on ene tocava d'anar prosegueixo -, i

han pa esat la n í t amb nosaltrcs, a la nostra mateixa habitaéi6 ..Ara,
,encara s6n dalt.
·-s! - diu el1, i calla de nou ,

N'hi ha en altres cases - continuo i pel que sembla la gent ela
super-ten .s enee protestar •••

Oh,aixo !-m'interromp.
SensE) protestar púb Lí.oament - aol areí.xo -. Pe rb jo no hV'estic dispo-

sat. No s~ encara que faré; de primer, ab n s d'adoptar una linia
vol dría confrontar experiencies amb d'altres que es veuen en aquestes
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Bé - diu sense comprometre's.

n'escuro la gargamellat una mica descoratjat pel seu laoonisme,
amb precauci6, pregunto :
Tamb~ s "han interesoat pe r la vostra vida ••• intima?
Intima? - repeteix amb la aa í.xeLl.auna mica sortida.
Ja m~errt eneu ••• Ji la meva dona li van, t:c.~euJ:ee,l" pesaz.:i

........... ~:. ~ - .;<

S'hi pensa unA segaDe, ca m si la paraula no 1i fas familiar,
pero despr~s deu lligar cap, perqu~ contesta

- NQ en ~orta, la Oala. No pot tenir fills, sabeu ? - es decideix
..

a explicar -. Par aixo elle tampoc no es posen res.
Santo que els ulls e~ m'escapen de les congues i, sense valer,

la sorpresa ~·abliga a aturar-me. M·asseguro :
E11s ?

sí. Els vam dir que no ca lí.a,
Les paraules em surten emba rbüe aañes de la boca :

Dormen amb ella, dones ?

...si.
Tots dos ?

Naturalment.
- I v()s ?

També, és clar.
Vull dir si us hi aveniu •••

Aleshores s"adana que ha- parlat massa 1 em mira, e ever , com si
hag!l~s abusat de le seva confian9s ..

~ V6s, no ?

~rro Fina ara no 1"han tocada, la Lona. Es elar que només eLe t.en rm des

d"ani t ...

Ja ho veureu7 dones.
"No els ho pe zmot ré ,
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Q - No paa a aguest preu
- Jo guanyo pac - s'excusa -. Amb 01 meu sou na padriem manjar,tats

iav ~J: qua t r-e , Ara cada dia porten una coaa o altra ••• 1 do ve gades ooae
nes - s'anima -. Ahir van compareixer amb una perdiu."

O':>'

~ 1 la vostra dona no hi traba res a dir ?

- No. Tamb~ 1i agrada, la bona teea.
Jo ac1areixo !

Vull dir si no li repugna d'ha-.rerde dormir 3l!lb ell~.
No ha dit res.

Hem repr~s el pas 1 ens atansem a la parada de l'autobds, on l'ha
de deixar, car jo agafo el metro. Estio tan esbalatt que gairehe'
m'han acabat les ganes rlecontiúuar interrogant-lo, pero aixi i tot,

~1 - Sabeu d'altres persones gue tinguin individus d'aquest~ a casa?
Ld. pregunto encara :

( . Sí, ele Faix.
ruIT - No ele caneo.

01

r I

I >

:IJ

Villen cinc port<,s mée enll! ... Algun s ve snree ens trobem a la taver-
11a.

1 tamb~ se 11 tiren la dona?
- Només un.0-
-9 1 l#altre 1 - m'.estran;yo"

En Faix es pensa que ~s invertit.
1 a la,fabrica on treb311eu ?

/1

No ho 86 - s'arronsa d'espatlles -. A ningd no 1i agrada de parlar-

,
~ - Pero si no eroparlem no ho sabrem, i si no ho aabem no podrem fer

..t ~ >'" res 1 - em molesto.
s: - 1 qub voleu que fem ? - en pre gunta amb par-cí.morrí.a,
o - No ho sé, encara. Una cosa o altra.
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í 11 f i " ior a d'H1.l a itats d~ }otser encara hi perdr em - diu e , B_Satlent ass - ~ ap a-
o vall, ara vivim bé , No die que no sigtti embafador, de vegades. Pero
ot - podria 's~er molt pitjor ••• Do perdiu, par exem le, no n'havia

mai~ I ~D bona.a fe que és bona
Bleixa feixu.gament, poteer cansat per un diacurs tan l1arg en

~ una ba6a feta B callar, potsar sota l'emo0i6 que 1i provoca el record
.' 1 del volatil, i jo escupo amb un f~.stic Lmnens que una hora després,

en arribar a les abraE on treballa des que tancaren~es escales (2),

!DT - encara no m'ho tret del peladar.
0_ - I pot eer ja no me "n de~f[U'é maí, más, ca r hi ha molta més roba

~ruta que no m'iBagínava. Ha puc CCmpIQVar a migdia,quan,en sentir

\

el xiulet del capat29, pleguem la feina i una dotzena de nosaltres
s'asBeu a l'oI!lbrade la barraca de les eines, on t ot s abrim les pe-

r;t 1:[ tites pan í.et ree on duiem les oarmanyoles i el pe.que alguna deixen a
• ..i - ter!'"a zaat e.i x , senae ma nf.ee , i d'aJ_tres d í.apoaem sobre un full de diari

'\

~-t ,- rela tivament ne t ,

J 1: 'l

r 1 -

o

: I -

r

) I -

o

o , -

Ens hem rentat les mans i la cara,pero continuem mb elf3 p nta-

lous i les camises xops de pala i de auor barrejats en una men
.;te dura i agre j ant que, par- poc tips que ané saí.m. ens trauria la gana.

S'ampre terlÍI!1 el ve ntre pr í n , p er-b , i devorem la magra pitanca amb les
barres afí.La des , sobretot jo, avui que sento a faltar l'~pat que an í t

es c ruapd ren e Ls indivi dua , Es pe r aixo que em menj o v o.racnent
deus a~b patates i el tall de bacalla que ells devien deixar de banda

,
pe rque era oru , Ara, a ab la aa Lseta oLara que 1"ha r egat la Lona en
llevar-se quan tot. just feie. dues l~oreB que tornavem a ésser al 11it,,

(;8 un plat d'aspecte apetit6s que té l'avantatge de pet'metre'm fer
- , . , \Jaesapare1xer sense pena mitja barra d aqueat pa dena i se~s} guat,
cru , que pasten les flqques del barrí obrer,

Fina deprée, quan ja cargolem la o í.gar-r-e+a , no m'adre~o a en

Boira, el company que tingu~ la feblesa de confessar-me la pres~ncia
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. H3./ : 'i - Q 'hostes a casa seva i que ara seu al meu co s._ta....,t, a 'li a'

'!. bra i una cana allargada al sol.

QUE!, no s 'han roogut ? - die par comenca:r ,

i'

(' rr,

Ell m'enten a J. 'acte i, tan baix CO.lll jo, contesta:

Per desgracia, no. Em e embla que s'han instal.lat per temps.

- 1 que fan ? - pregunto innocentment.

Qu~ vals que facin ? Entren, surten, de vegades es passen unes ho-

fora de casa ••• De tota manera, al pis sempre se n'hi queda un,
nO,surten plegats.

l.

I al pis com s'entretenen ?
L~egeixen el diari, juguen a c ar-t es , de tant en tant esco r .....collen

. _111:: 1 'Una hE:bitami6, c om si cerquessin alguna cosa ••• l1és que res, pero,

I

LJt -l >~ ~ es paseen les hoz-ea a sa egu ts p ro p de la finestra o; quan es fa fose,

:9~lt a la taula.

tz t-: BI'"i..:d I a la teya dona no la molesten?

Es cIar que si t Ja n'est~ tipa, de veurerls tot el sant die al]! •••

No volia oir aixb. Em referia a si no ••• s1 no es propas. avene

1112 enve rmeLs.e Lx i, per tal de dí.ae í muLa r=ho , s'1ncmina a recol11r

la carmanyola i l'ampolla del vi que desa a la panistreta mentre

- No •••
,

Quan alga ele ulls, pero, compren que no me'n creo ni m1tja parau-

La, a r ruga el front anb un ges t que 11 desplat}a les ce LLea L, sobta-

dame rrt , diu :

- Vine.

S'a.ixeca, perb 1i cal esperar-se una mica, car de primer recull

ela ~uatre objectes escampats al meu entorn i despr~s encara em cal en-

tretenir a donar una nríóa de t~bac a en Jerals, que sempre pidola per-

¡. tií'!:) que no en pot comprar; dt aaabt;e el vespre, en e r rúbaz- a casa, la sogra

Hf li confisca inte gr-ament el jornal.

Ene reunim uns passos més enllA i, com que encara QJ.sposeI!l.de vint



minuts abana no soni de nau el
a l'únic ar-bre que e FP quede. al peu de la carretera prop de l~ual
oonstruim un grup d'estatges econ~mics amb materials oaloulets per~u~
durin de dotze a quinze anys, segans oom es po~ti el te~m~rnetr •

'6 -.q _ - Per qu. me l'has fet, aquesta pregunta? - s'intAressa amb una veu
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')!J t:' ~ - ferida.
)V "Jj" _ - Se m'ha aoud í.t .. Dos home s que es pass en el dia e ol s amb una dona •••

~ re"' T
I ,- -

Ell inhala un glop de fum,t tan profun damen t que d eaprés només

li'n surt La meitat,. i assenteix '!

sí.
L.I'han molestada, dones ?

Mou el cap, afirmativament, i ut¡a al nostre entorn
10'a q ~ se que ningu no el pot sentir.
'"!J ,;T No voldria que s' e acampés ••• - diu, i aleshores em mira a mb une

1 ' ¡,_ ulls desolats -. Van comengar el segan dia, o m~s ben dit, la segona
nit, pe rqub no et oreguís que se n'amaguen ••• Un d'ells s'hi va tan-

(V' aar a l'habitaci6 mehtre l'altre em d onava o onve raa a 18. cuina.o~ ~

Ara evita el meu esguar(~ m#adono que torna a envprmellir, incb-
~r mode.

Li fan regals •••.peti tes coses ••• J8 sapo/coro,86n les donas ,
O'1.1.'¡¡ - No - el corrt radí.c-. N' "hi ha de t otee .

iLi

:'J F.' '!BO

. ..
r·r /
J.;J' J

.9Lr.V -

- Conversa ?

- M'havien pegat - confessa -. Ella va cedir per aixo, perr,ue em pe-
gaven •••

- I els altres cope?
-,Ele altres copa? Em fita aF.b una mirada wndurida, i tot seguit

li'abaixa - ..Sí, tens ra6 ••• Els he de í.xat fer.'
- 1 ella ?

No ~s una puta! - crica ell amb els punys tanaats, com si erovol-
.t .. ('gues agredir, p e.....ro el ges t no ¡ aoompanya ,
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_ No. Perdona ••• - F8 una pausa i pr-o s egu eí.x - Bsta desmoralitzada.

.!:JJ :te no: é ? t t t d "1 jo tamb • Vals Flaber una cosa. - em pregun '/1 o una.

C.1 SH

B IB

.e.vrro rl

." .r

v r['

[o

.rI· I

- Q

1

Jo espero, sense ctir re8.
_ Ara fa dues ni ts, i 'endemh de parlar anb tu, un d' eLl s va portar

una donaa casa. I ahir també ••• Per a mi, saps ?
- I tu ? .

En Boira es t~eu~n rogall del co'l l ,

qub vol Lee que !r::)8 ? 1J8 Pamira era al dormí.t or-í., a.nb l'altre, i

ella, aquesta noia ••• Perque no et pensil: que es un budel} qualsevol

Es jova, i maea , més nao a que la raeva dona ••• Bll rn'ha pl~omes que quan

me'n eans í me'n dura una ¡ütre'9 tates les <;1.18 vuLgud , , , Que faries,
.

tu, al meu 110c 4"¡

Patear els mataria die - No toleraré que toquin la Lona.

r ca Lt o en eeo , Ja 11ian tocada, n'haur::en pogut abusar s ene e cap

dificu1ta~ aleshores que el bocaestret em tenia Bcten'11at aterra,

amb ll!arma que li sobresmrtia de La butxaca. n'elJ.s va dape nd re que

no pa e cée res. Jo era Lnca pac <le de f en sa r=me , do ocfensar-,la ••• JJj~u-

nyana, sento la ve u del meu company que, amb una veu més agil, pregun-

ta :
Que poteer també en teniu} a casa vostra?

• ' I- Si - d1C, perquC' ~s int'1:til negar-ha - IIJ Des d'ahir~

- Ara ers comp rend raa .mth bé -/. oom si mm e.ixo fas un oons oí.,
I

No ho s~. :E\ine ara noraés 1i han trc t el pe s ar í.,

7.11 reflexiona mentre j~em mitja va) ta, de nou cap a les cae e.e en

con''''J-:tU ro ... -l 1: •,~ \¡ .. ~,C.1..~' •

E8 e s+re ny •••

Per que ?

Fa pensar que po+.ser 11 voJen fex una cr~e tura. •. Jiils de casa s ón
~.

no en du.La «ls.n dcna r una m611a de pasta quediferonts. En saber que
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- N0 ha entenc - confesao sincerane nt -. lora que es tea en termes

:t O:~ I de tanta intimics'fj, no t'hHn dona t cap exp Lí ca c í.ó s obr-e e l.e no t í,u

) o' la mI'lm aeva presencia a ca sa teya ?,.
Ú No.

¡¡j- 1 -

- Ni a la Pamira "1 No se'ls ha es capat mai res, al llit ?

Que jo shpiga, no. O potser ella no m'ho ha volgut dir. Ha canviat
IT for98, darrerament •.• Corosi ja no hi hagués la mateixa confian98 en-

'r . ¡; ~ tr9 nosaltres.

- 1 la noia aquesta que et van pcr-t ar , que aap ?

Mou el cap, esc'ptic, i despr~A diu :

1, si ho s6n, encera hi ha la possibili~at q ue actuin extra-oficial-

~JIJ ~ ment, empara te per la Lmpuní,t at que eLs oence deí.x el riso que auposa

- 1 j ~ exigir-los que s'idintifiquin o ~ue jus~ifiquin 11ur missi6. De fet,
"r¡ - poden fer el que vulguin sense que ningú no els demani comptee , O gai-

JfÍ o J ...... rebé el que vu1guin. l'erqu~ ben mirat hi ha una manera de sortir de

dubtefl : denuno ía r--Lce, No em pot pae sar res. No vulnero cap llei, to-

ta vagada q na no exis t eix cap ordre públioa que ID" obligni a tenir-los "

r.

Eropenao que fo roa part de la oolla.

~e quina 00118 ?

De la d'ells.

VoLs dí.r-, dones, ,que t ot forma pa,1"tde la ma'te í xa conxo rxa of'i-

~ial ? - 1i pregunt0 en el moment que sona el xiulet del capatag.
'"- Si ~s oficial ••• Perque poteer no ho ~s. Si molt conv~, aotlcn pel

Es possible. la se m~havia acndit que poteer no ha s6n, d'agents.

a casa. Puo creure, de bona fe, que e ón dos intrusos. Si l' erro, la

denuncia no prosperara; s1 l'ancerto, me"'n desfaré abans no sigui mae-

sa tard. Sigui COffisigui, veuré lee coses m~s olares •••
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A les set, en plegar, ero presento al Quarter, sol, car en Boí.r o ,

qual he comunicat les meves intencions mentre ens canviavem de ro-

a la barraca, no e'ha atrevit a venir. Taropoc no hi oonfinva gtire:

em sembla que cOI!lenga a adaptar-se a la situaci6 •

al

A la planta baixa hi ha una gentada imroensa que tres agents uni-

formats van ornebant en una triple renglera a cops de porra indis~ri-

mí.nat s i sovint de co:nseqttimoies més o 1:1enys gre ue , coro ho deno st ra

l'ambulanoia aturada a .Lapor-tia i,on van e~quibint· ele ferite. Coro

que cone e e Le tOIJant~ de les due s V8gades que M'han detingut, la prime

re par nave r-me manLf'es t at aab to t de c.onpany e aLeshor-e c del tanoa-

msrrt de les es co.Les i la segona un dia que vaig faltar al cí.neraa qu an

.m tocaya d'as'sisti:-:'-hi~ m'onfilo cap al p.ís de da.lt i ero fico per un

passadís buit darrera les mamparas del qual se sehten rialles que ces-
sen abrupt.ament quan empenyo una ~orta i trec ej. nas a :.'in"terior.

U:n .deIs tres individus Íllstal.lsts pral> d'una tnul.a s'a1-98 impe-

tuosament i~ coro nno fletx8., travessa la d.ensa cOI'tina de fUID que

desdibuixa les persones i ela objectee amnntogatG a J'extreDl de la

tireta, on dis tingAixe un bagu L de ftmer[¡ria; ero er Lda :

- Qul! vo Le u ?

Jo estossego, ogegat per la sentor de tabec, 1 ell m'~stira cap
afora amb tm gest tan brusc que g8irebé m'arrenca el bra9~

voleu ? ~ insistei x •...,

Venia a presentar una denfincia. 1
U d ' .? ' ~. . t . 't b ~.TIB enUnOJ_B. - a aoru ra , 1. ot segU:L rama cap ru.ns - ~ Aquí

TI'hi ha di .p ~,... un que u que ve a ~er una 0enunC18 :••~
Se seTI~un gran reboI'lbori i al cap d "un seaona el!";o_tres dos

treven el cap por 18 pOI·tU. U1d'e lis :t'hl :

('1 f 'b' h h +- ,o a anya que no n 1. 8 agu~ cap.
- Quina mena de dcnúnc ía ? - pre gun ta l'81tre.
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Ah, Ll.adz ee l •••

-No, no ! - protesto jo -. Dos ind~vi~u~ que Rns van seguir a casa.
Ella e~ consulten &b la mirada i, ordensd~l ent, 8S van

íI d'espatlles. A 18 fi, el qu e l"'l'ha tn~t de l'h bitElci6 pregunta:
- Com se diuen ,

N1) ha sé, aí.xb,

Ell s'spcandalitza :
Con padeu denunciar-lús,doncs ?

- I~ls puo descriure - pun b uüi t zo ,
UIl deIs altres, que t~ la cara clotuda i duu un bmgati ridiculo-

saMeD~ esmotxatt cnmen~B :
...

LCf3 de se x'ipcicl1S, sabeu ? .... pero es talla i, jaculatori, diu L,
Dc tata ~anera, no 68 aquiS

Els altreR 1i 1an Qor :
No~ no. é s iaquf.

on be d"Bnar, do nc s ?

Proveu al tereerpis - ~'amimB el tercer, alt i caravermAll.
El olotut branda el cap.

Ja no 11i ha ningú - ~eu oonau'l.ta el rellotge -. Hav i.eu d'huver
v.í.ngu.t más d. 'hora t d e dues a tres.

- Al segon encara deu haver-hi 1 'Horm - diu al que m ....ha est í z-at tora,
esperRngBt -. Pctser el1 us ho solucionar! •••

Els regracio i pujo al pis de sobre~ d'on baixen dos individue,
corrent, com si es persegtüssin. Da1t hi ha un or-denanca que, en veu-
rclm, ai9a el cap del llapie que aftlava i se'm queda mir.an·iamb l'e6-
guard especulatiu, senee dir r.s.

L'Inspector Hor~ ? - pregunto.
Ten~u hora? - vol saber el1.
No.
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No.
En aque st C8.s •••

- Es par una dendnoia - explico.
A l'i:nspectmr H.orm ? - s'estranya -. Us han informat malamente

- M'ho han di t El Le Lnep ec t oz-e deJ/Pif3 de baix •••

.]~"heme e8 grat1? el C0.p, indecís J Ll.ambz-ega el Ll.a p í.a .í , a la ra ,
e8 deoid~ix A aixecar-se.
_. Vaig a v.eu.re •••

Deaapa.re í.x pe I tonbl?nt del pae aad Le ~ llarg i est re t , amb les pa-

rota cobertes de fotografies de c1eiinqüents, dedicades, i després

to el timbre d"una po r ta , Immediatallll;?nt, uns xiscles agu ta , com c1'lln

aní na'l. que güe Ll.a , pe r t oz-ben la quietud de l'ambj.en"t; ti darrera el
i

·oj- . timbre que torna a disparar-se, l'oJ'.."denanga fa la e eva reapal(ei6, ara
1 . l'h . . - J 1vc.i oc CnvI!l S~ _ ague ae i.n cavapu.i.uan ,

~0'1 -

[ ) 'T'

.cT -

0"1 -

- la us ho havia dit ! - em crida.
,

- Pero els inspectoxG'. - em d0fenso jo.
- A lb. mn-da , eLs insp eotors ! - brama el1 -. 1 v6fJ, 1 jo. Tothom .•• -

Pero alesbores es dorrí.na i rectifica - 1'othom 1:1eva t de l"inspector

:Horm•••

Jo el deixo desfogar-se abans d'insistir ~
On he d'l:lIl8.:t·, dones 4[ B~ hi ó eu hav e'r un ee rve t enca r.re gat de les

dem{!'1cies•••
,...Uo r\;;s, no hi ha
- Pe00 •••

Us ~ic que no hi ha res ! - EE treu el rellotge de la butxaca i em
C0IDraina - Es dono cinc segaDa •••

Encaza no ~.lIti TI "han pas s at dos quan ja s óc a la porta, on ga1-

l"Gb6 ensopego amb un ír.diviciu ba í.xe t i amb una flor al t r au de 1 'afl1eri-

cana que en renya do.I c ane nt :
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_ Perdoni - fai~ 10 -. B acava el lloc on fer una dendncia.'". ,u t1

_ Es al darrer pis - diu. ell amb la matBixa veu dolgp - Al e pdamunt
t V t ~ ~ l' l'de to .. eur-eu rBS oorre aore •••. "s e e esquerra.

,
Pujo les escales de tres en tres,pero al Quart pis he d'alentit,

car s6n molt penjadea i, fina dalt, encera em f~lten tres pisos. El
cinq:le ~8 a 1e8 fCBqJ. es i, pc't eer a tGll Uf}compenaac í ó , la Ltu.m del

ti·, seg~ent ~s e Larr- i br-í.Lt ant , concentrada B br e tres dones mol t en:po-

s laJ.TIades que beue n alguna cosa" p ro bab Lemont té, reun:i_de8 entorn d 'una

tauleta curuj.La "I.e pastes seques. 't.!nveure'm, una d 'elles exolama :
Oh. ja el tenifl BlUf !

Qne pun t ua L ! - 13:iu una al t ra ,

s" aí.xeque n tates tres .í , ab an s que ho pugui ev í,+ar , jEt m'hal'l b~-

sat l'una darrera 1 'altra, all:1 mat.eí.x, al rEJpl~.• La I!1~S jov~, d'uns
qua ran t a anys , pa asa el b ra c pe r- SI ota el meu nent re una al tra corre a

«t efltovar el ooixí de la cadira que deue n de st í.na r-cme ,

Fm e embl.a que hi ha una o cnf'uaá ó ••• - e m 1eftmf'0 jo.

A - ..,..Es e í.xe r-ít , oi ? ..,.c Loque ja la tl~reera, de ca re de cava lL -. Tanco,

",,"J L -

~lf -

veritat , - pregunta tot seeuit.
Es cIar - diuen lee Bltreso

Seu, a eu ! - ta la que ha e s tovat el e o í.xf ,

La meya companva rBctifiea :
De primer potser que 11 ensenyem l'habitaci6 •••
Si~. si ! - apr ova la que ha ta.noat ¡p. porta. - .. L'hc'bit.aci6, l'ha-

bi tac í.é ! •.•.
,Ú.lAl'a~~

Ui, que _ ; "MI>! r-í,u la meva c ompanya tot pa Lparrt-sne el mue c Le ,

Alarmat, em deaf'aLg de Le e seve s mane smb una estrebada, i crido:
- Re vingut a fer una denúncia +
- Ud/' . 1) '.;¡' 1 1 i -¡ d ) 11 . di'"na enUIlCl8 r - S al1m~ren 9 __.es, ~_8'~ _8 cara Q8Vi\ _J.na u·

tf.mim el perm:1s en reel1:1. ! Nira 4! ••
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Agafa un dei.etres portamonedes reuni "tsen una - ca ad ts

m~s separada, but~queja i en treu un paper llarg i estret que m'atanaa..
aLs ulls. Me l'ata.naa massa perque el pugui lJegir,pero

teresa. Brando el cap
No s6c jo.

Tates tr6s riuen ~mb una estranys satisfacci6,i la m~s jave,
prensivBt explica :
_ Esta. una mí.ca ne r-ví.ós , naturalment •••

_ A.ra, amb el te, 1i passara G assegurR la que ha estovat el Goixí.

_ Els as segur o que només he vingut per una denúncia - reitero jo.

La de la ca ra de cava Ll , encisa da. tor<;a una beca de po Lx f'e ra
l"aieua i esclafeix

- Ah, ja ho entene Ara. en dLuen aí.xI ••• Una denúncia Quina pa-

raula m~s encantadora, oi noies ?

Les a Ltiree dues hi oonvene nj perb la que ha estovat el coixí on

110 IDl' asseuré mei, té inter~s a precisar :
Diras\tres ('~enúncies! - I m'amens98 sub el di t - : Pel cap baix !

Ah, no ! - protesto, esfereit.
_ Beu una mica 1e te - dlu la m~s jove.
- No m'agrada - declaro.
_ Sanse compliments •••

De veritat ~ asseguro -. No vul- res.
_ Ai-Zj}. m~s val que paaaem a l'habitaci6 com hav f en dit. Vine.,.. m'in

vita la m~s jove, que en torna a agafar peL brso,
Veig que fa l'ullet a les seves " ,amigues, pero no em queda ~es

remei que seguir-la .. La porta sem'lJla ben taneada 1 per aquest costat

no hi ha escapat~ria. potser en trobaré una al dormitori.
_ No t'entretinguis gaire - demanen les altres.

Ella somriu i, sempre de braeet, ens allunyem cap al fans de

l' es tanca , on hi ha una cambra Luxoea , anb les parets empape rades
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de ve rmeTl i un l1it amp Le on eabrien de sobres tres ~ iL ~eatsto-
*a manera, jo nom~s tine uIla pel~ tres fuete de pell 1 amb el' meneo
de fantasía que hi ha en una cadira, sota la finestra que veig per
damun t la s eva es.patlla, car la dona, tot just IR pofrta ajuslliada,m'ha
abra9at estretament.

Ele seus llavis em freguen la oara, em eerquen la boca, on B

fonsen amb una anAia shvia abane de remuntar cap a 1 "ore:'.ladret a
amb un xiuxiueig calid de paraules que no estic fet a sentir en una
dena. Les mans em palpen, familiars i obscenes, 1 els seus genolls
B 'insinuen entre los meves carnes amb una caricia enervant q-g.ee1'1111-
ga la llengua guan quequejo :

Bspera ... El té ••• Jo •.,.
El te ? - parrupeja.
Si ....De primer 110 n'be volgut perqu~ ••• Tu i jo sols, aquí •••

No sé ben bé que em rlic, perb ella es~eu que ho enten, car se
para una míca i riu abane él. "as serrtí.z :

- Es veritat. Tindrem una excusa per estar soIs ~~s estona ••• -Em
pessiga la gaIta, em torna a besar - Que ete murri! - exclar.J.a,extas
siada -. la veurae que hQ passarem bé ! Arrl tJaig a buscar ••• Des-
pullt't, mentrestant.

Un cap sol, p~rb, m'atanso veloQment a la finestra, dispoaat a
esmunyir-me per una canal, si tino la sort' que n'h1 hagi, car no espe-
raya pas aquella escala d'1ncendis que desGobre±xo abana i tot d'apu-
jar el cristall de gu.illotina, per sota el qual sa¡to al gra6 metal.-
líe que queda a tres pams de l.eampit.

Davallo corrent, coro si eropersegu.i.ssin,pero set esgraons més
avall m'aturo amb una frenada, perque se r.t'acabad'aow:it que,tant per
tant, també puc aprofitar-ho per pUJsr al s1st pis i fer la dendncia
que m"ha portat al Ql1.arter.Paeso dones rapidament de nou per davant
la finestra que he tingut cura de tancar i oontinuo amunt, on
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fit).ei en un r-epLane t que v01'cja una altra finestra. Bibliotecad'Humanitats

Espío cap dins anb oautela,perb l'h~bitaci6 n tan fosca o m~s
que la nit de io~a i) en saltar, en8~pego amb una 'actira que ben tlust
si tina temps d'arreplegar abans no caigui sOY'ollosament contra la
vitrbJ8 de daz-rera , on quan -cr'aveso una rríca a l"obscur5.tat distineei-
xo unes formes vagues, de.pe í.xoa , d" ooeLl s , oom si all~ fos un gabinet

,
dB ciencies naturals. Al llarg de les parets n'hi ha més i, entre,
lles" es d.re cen as que Lets a.ut srrt í.os i cossos de cera, mam.qu í.ns bLanos,
i 8li1f!:itics anb t ote eLs br gane ben dibuixats. A l'altura del oor
d" elle hi ha tot d "agu Lo:. eS clavades i un al tre té el sexe mig trinxal1

par unes ten8.l1es Ti.ar-guee que en pengen,
M'orianto cap a la pürta. i a les palpentas carco el pom que gira

facilm.en:b mentre escolto. A l'altra banda, pero, no se sent oap re-
mar, ni es ve u cap l1um quan 1 "obro i surto al paaaa.df s , :B'insde spr ée
no veig 18 ratlla oLar-eque s' escepa d 'una altr'l porta mal tancada ,
l'esclet&8 de la qual ero descobreix un borne entre dues edRtB, oalb,
que exa.min~ neticulosament una nina.

Quan tusto aixeca el cap, pero la porta.~ I!loltlleugeru, ja ha
ced1 t cap, dintre i, sense adonar-me'n, em trobo a 1 'habitaci6 1\ Ell
amaga epressadament la nina en un calaix i deixa caure unes quarti-

l1es sobre el munt d'agulles ~ Que hi ha prop del tintar.
Qu~ valeu 1 - pregunta, enutjat.
Venia a fer una denúncia.

Ell es consulta el rellotge, oellajunt, i cOlflenta,
Ho heu tallat moLt juste ES1iem a punt de tancar el aerve í ,

Enllestir~ de seguida - el tranquil.litzc. - Veureu •••
Perb el1 m'interronp amb un gest ~obri.

- No m'heu de (111'res. ~eniu -. 1Vr'alJ.arga un pe per i jo avanc o fina
a la taula -. Ompliu-lo. No, a la taula del passadís - diu en veure
que em disposo a seure.
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No hi ha llum, tora - li i'a,igremarcar.
No ellidel oreure, ja q~c atandona la cadira 1 Burt a ~ir&r-ho.
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Crida :
Se'líJa

La buidor del. paaaad Ie li retorne un re sso p~ll.l1d que es per-

12.a:nga un nomen t , calla i es repeteix en la distl111cia, oom si an~s

ln' ~iatjant ee ns e pr-es sa cap a Ls pisos inferiors. Inl, de nou en rabt at ,

pica de peus :
- Semp:r.efan el l!lateix- zs queixa -,. Fonen les bombetes per tenir

J l'excusa de sortir ! - En. n.í ra , r'1~s cellaarrufat que mat , i a la f~.

r"':9 decideix - : "Sé, seleu, dones !

Aleshores consulto l'impres_ Comeng8 amb una fili~ci6 completa

no s'oblida ni del grup sanguini anb Lnd ícac té expressa del factor

res:rJ,us i, al cap dava L'l, en lletra cursiva, diu : "Peoce de í.x a la de-

nuncia a les ••• hores del dia •••• de ••• de l'any" Segueix l'indret
la s Lgna tura.

Jo m'estranJTo :

...,. r r
t. ~ -.1._

- Voleu dir que ls aquee t impres ?

Es clar. Qu.~ us bEU cregut ? - s'enfada eles de'darrera.la taula on

s;ha assegut altre oap -. Que pua equivocar-me desprás de ~renta-dos

T

anys de servei al mate í x departaaent ?

- No - dic -. Pero erosembla que hi bauria d'hever 1100 per posar el
nom del denune fat o, si no se sap , el motiu de la denúnc í.a , les cir-

eum8t~ncies que •••

- Es bona ! - crida el1t i avanga tot el cos , agres$iu - : n·agui a

dos minuts ero direu que en sabeu .mé s que tata a quetrt e e spe cLa Lí.e't ea

que e 'har{pessat BnJTs, anys , sí senyor estudi8n~ la fbrijUlla más con-
venient, més ••• - La indigbüci6 el deu privar de respirar, perque
calla 1. amb ~ls dits tremolasos, es descorda el bot6 del 0011 de la

I I'.

. ,

camisa. Aleshores, seo, indica el p~per - : Si no us agrada, deixem-ho.
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e d'Sense contestar-li, m'inclino sobre el paper

lentament, car m'hi he de peBsar una mica abans de rcordar com se
E:in!:l deien els meus besavis roa terns, el tercer nom de fonts de la Len i

En arribar al oapdavall, poso la data i emdisposo ja a firmar
~1 quan el ealb, que en tota l'estona no m'h~~ret els ulls de damunt, com

18.,-, - un esparve riJm "immobili tza amb un erit :
.... No ! Ha ·de firmar el funcionari. aqui ,

altres dades familiar8 o professionals entre les quals, de tant en
'-tant, n'invento alguna q~e no he sabut mai i que ells probablement

poc no tenen manera d'esbrimar.

- 1 jo, on ?

- Enlloe - diu, sense explicaoions -. A veure •••
Examina el p~per senee saltar-se ni una ratlla, remugant com si

cada paraula que he escrit fo~n insult personal i, en arribar a la
n: professi6, em fa observar :

.)

.0 !

ID

....Mestre ?

sí •
On ? - em pregunta, suspicag.
AraJ faig de manobra - li dic.
Dones per qub heu posat me stre ?

e Perque ho 86c. Vaig estudiar la carrera,em van donar el títol i
encara vaig tenir temps d'ensenyar uns quan ts anys.
- Tets aquests títols han estat anul.lats, ja he sabeu •••

si.
Ell es passa un dit al llarg de la gaIta, des de sota l'ull a

"r la barbeta" i em fita amb una insistencia de mal auguri.
Si han estat anul.lats, dones, no podeu posar que sou mestre No

en SOll.

- Bé, no •••
S'inclina endavant, amb el dit encara clavmt a la gaIta, i els
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ulls 1i van canvi ant de tona11tat a mesura que s'aece "ejtfca- , B

sospites.
- O potser en sou en alguna eseola clandestina i per aix~ •••

1n una escola clandestina? - m'admiro sineerament; no n~havia
tit parlar mai -. Que n'hi ha ?

- Si hi ensenyeu - diu sense contestar-me - més val que ho declareu
ara -. Alga la carpeta que té davant, en treu un altre impres i me
l'allarga -. Escriviu l'indret, el nom de l'escola, la data de funda-
e í é , qui la dirigeix, el nombre d "aLunnas que hi assí.e'teaxen , els noms

){ _ i adreees deIs vostres col~legues •••
. ,

'I - - Pero si us die que no ! - el tallo -. Faig de manobra.
~ Ell s'arrmnsa d'espatlles.

Si voleu tenir un disgust, v6s mateix.
Des que es van suprimir les escoles no he ensenyat més - li assegu-

ro.

ti '... - Ja es veura , aixb- diu sense abandonar la seva maLf'Lanca,
Rectificaré la professi6,~ taig,

l'allunya rapidament del meu abast.
i allargo la mh per prehdxe-li

r ... pr~s, perb ell
'S.f.. -'

oro, ...;

No es pof rectificar res.
N'ompliré un altre, doncs.

~ Tampoc - em contradiu -~ Van numerats i no e~oden repetir. En ~ot
~

'lBQí!e cas , podeu fer una declaraei6 oompLemerrtafrí.aen un paper a parte
La faig en una quartilla que em dóna del munt que amaguen les agu-

..ca ~. lles t , quan l 'he firmada, el ealb la cus sota 1 'impr~s.
- Ara eeguir~ el seu curs reglamentari - m'innova, més satisfet. - S6n

,
...J' .•

1 trenta vuit. peasetee ,
Ah ! - m'admiro -. Em pensava que era gratis •••

- La denúncia, sí. Només cobrem l'imprss.
Confúsl balbucejo :

- Es que no les porto,
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", d' "Hi deu estar acostuaat, pez-que no se n eetrany a ~ ~te, Mm .s-
plio~ncia, gairebé desintercsoaftament, em diu :

_ Podeu deixar-me una penyora •••
Li he de lliurar el rellotge, que ell desa en un ualaix després

d'haver-se assegurat que funciona. Aleshores es fa tan amable que
fins i tot m'acompanya a la porta, on simulo que no he vist la m~

· .. 0

que m'allarga.
El jassaais l'he de rec6rrer sol, i m~hi per40 tres o quatre ve-

gades, car hi ha tot de bifurcacions que no s'assemblen gens ni mioa
a les tres brarlques de que m'ha parlat" l'individu de la flor al trau.
Po taer no hi ha est at mal ,en ague st pí.a, i parlava pe1 que havia sen-
tit dir •••·

010

:ÓB i

l' ..-

H -

En trobar-me al replanet ~ una mica '.inesp eradament tota vegada
que aleshores ja havia renunciat a la sortida i cercava l'habitaci6
per on he entrat, vaig baixant amb peus de plom per si les dones del
pis de sota han obert la porta en constatar la meya fugida. Pero no,
~s tancada, i a l'altra ban~a oampaneja una veu robusta, de mascle,
entre remors de tassea 1 rialles eacanyolides de femelles a19ades.

:2 -

H.!.. ....

.l. -

:Paseo per davant tan de pr.essa coropuc, sense curiositat" per evitar-

De dalt - die sense precisar.
En aquesta hora ? Veniu ~ fa, i ro'agafa peI bra9.

dA ~ On ?

,me oomplicaoions •
Ei caie al teroer pis, on un individu oara-rugat

auet que s'esta gratant la natgera a free de porta, es queda mirant
com baixo e1.'5darrers graona i, quan 86c al rep1h, m'interpel.la :

hrR;...- D'on ·... tn • v6s ?

:J ~ 1 ell, aeve r- i molestat
- S6c jOr qui pregunta.

Obre la porta d'un despat« i, en veure que ~s ocupat, la del 8e-
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Q na a interrogar-me al passadís.
- Per on heu entrat ?

rr .'.
9

Li . -ee .

Per la porta - dic.
- 1 ua han deixat pujar ?

Ningú no m'ha dit res.
Perb v6s baixaveu.o. - fa~ maliei6s.

_ Naturalment. He fet la meya feina i he to~~n8t a baixar.
1 quina feina ~s, aquesta?

... .Pero jo no estic disposat a que m'enjonqui en qui sap quines oons,
piraoions i, en un moment d'inspiraci6, se m'aout de mentir. Li atanso
la boaa'a l'orella i, baixet~ amb una veu que ceroa oomplicitats, li
xiuB:t.uejo:

"Venia del cinque pis •••
Ah ! - exclama 'ell~ i l'expressi6 se 1i trasmuda -. Del cinque pis!
sí.

Eixorivit, em elava cop de colze a les costelles i, tot fent-me
l'ul1et, s'interessa :

Oomestaven ?

- Bé J torga bé.
- Gaires ?

Tres.
.Q ~'1a.I,c...c

Entretenca els ulls, gaireb~ c",P#@, mentre ¡a boca li saliveja.
- 1 v6s ....

Jo assenteixo
Si, totes.
Tira peixet - d.iu.

r1'aoompanya fins al repl'h, rient, amical, amb un braQ per damunt
o) - la.meya espatlla.

M'hauria agradat ser-hi - oonfessa.
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el conhorto, 'per~ el1 ·tJl~te ild' itats

~ - Només volen xicots casats, aquestes - diu -. I jo s60 soljer.
9q - A veure si us decidiu, doncs - faie mehtre m'allibero de la sova
e<I - bragada.

~ sí - condedeix -, caldra que h1 pensi. Comen~o a adonar-rne que em
perdo ~oltes oportunitats ••• - sospira.

: ,,'1 _ Oom que. jo, per la meya banda, no em vull perdre la que i 'ofereix
·.3~1_ la aeva actitud confiada, ins1nuo :
) '1 _ - Pez-que voleu. Hi 'ha altres maneres d'aprofitar el temps ••• sé de

companys vostres que, en aquest sentit, es donen la gra~ vida.
Aquí, al Quarter ? - s'e.stranya•.

v -

,1:

100-

r I'-

, .,

- No; a les cases on els destinen.
No fotem ! - exclama elle _

- A veure ! - declaro .jo, segur del meu fet.
Pero no ens hem entes, ja que ileshores diu

- No em vulgueu tant de mal.
- Mal ? ~rou contents que estan •••

Ell cloqueja,com si li ha guée vcon ta t un acudñ t ,

Vint-1-qUatr~hores diaries de servei, a flitja paga, 1 amb aquestes
porqueries que es deuen veure ob11gats a men jar a les cases obreres! ••
Si ho puc ev1tar, .no mt'hi .enganxaran pas !

- No sabia aixo de la mitja paga - oonfesso.
Es lbg1c - fa ell -. S 'estalvien les despeses d 'al'otjament 1 de

taula.
- 1 els compensa, aixo ? - pregunto amb ganes d'allargar la conversa

per s1 deixa escapar més 1ndicacions út11s.
- Es d1f6il de dir. De tota manera, algú o altro ho havia de fer.
- Sí, és cLar ,
- I al capdavall saben que després els concediran la medalla del Ser-

vem.Sacrificat - diu, una mica r-ecanc í.ós,
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Si. Hav er de conviure amb aquestes familias ari] r-qua.ques i r be I ,

eense un bri de consoienoia oíYioa •••
- Voleu dir que era imprescindible ? l'inte r-r-ompo , '
~ Imprescindible ? ,No aroféu riure
-'Vull dir que potser hi havia altres mitjans ••c

_ No, cap. Aixb cal reconeixer-ho. A mi no ro'agradaria haver de fer,

a~uest serve!, ja us ho die, perb les cos~es allí on siguin ••• Es la
eoluci6 m~s perfecta.

Potser sí.
Hi podeu pujar de peus. 1 aixb sense esmentar els efectes secunlla-

rie, que tampoc no e6n negligibles !

No hi entene res, perb li dono la ra6, sempre amb l'esperanc:;aque
acabar~ per parlar m~s cIar.

~·Coneidereu només que aixb ens permet d'anar augmentant els efec-
tius dal Cos eense que el presupost ee'n ressenteixi exceesiy,ament.
Amb el preu d'un agent, en tenim dos.

Ben oert.
s6n uns estalvis eonsiderables que la població ens agraira,

tic segur.

,n es-

- Rvident.
1 no oblidem un altro/aspecte ~ue també té la seva importancia, la

confraternitzaci6 entre el poble 1 l'autoritat.

.e gq

e. -

- Es miri per on ,es miri, tot són avantatges.
- Es indis9utible.

•Ell em to rna a
M'agrada que sigueu d'aQuesta opini6. ~er cert, potser us interesaa

ria •••
- No, no - exclamo abans no ho acabi de dir -. Sou molt amable, pe-
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Ja entenc ! - riu el1 -. Les entrevistes aMb ~u .te fl vi del
,pa cinqu~ s6n m's agradables, oi ? Perb no hi ha 1ncompatib11itat - m'as-
) segura -. Si un dia us decidiu, sempre em trobareu aquí. Només us cal
T _
....

J
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preguhtar per l'inspector Loris.
- Moltagra~t - mormolo.
- 1 ara aneu a descansar - ero recomana paterna1ment -. Si eren tres,

us deu fer falta.
Bé •••

- Au, no feu el valent !

1 m'e~pe_ny cap a les escales, per on davallo amb la consciencia
aclaparadora que ara estic m~s a les fosques que mai.

En arribar al pis, me'ls trobo·tots dos instal.lats a la taula,
on el del vestí t de vi6 11ege ix el diari mentre el seu ooLv Lega s'en-
tret~ desmuntant el despertador.

- Que oony feu ? - 11 crmdo.
La vostra dona m'ha dit que se us havia espatllat, i oom que jo de

m~8 jove havia estat rellotger •••
- ~ndavant, doncs ! On ~s, ella? - pregunto, estranyat que no hagi

sortit a rebreim com de costum
- On voleu q ue sigui? - contesta el del vestit de vi6, despectiu -.

A xafardejar en algun pis •••
Sense con'teatar=Lt , torno a sortir al replh 1 truco a la porta

del oostat, perque d'amistat es pot dir qUe no en tenim amb ningú més
de l'escala. M'obre en ~artJ vestit amb pijama 1 sabatilles, com si
ja se n'anés a dormir.

- Ah, hola! e diu en vcure'm -. ~ntra. Aquí les trobaras conspirant
afegeix amb un gest cap al menjador, on se sent soroll de veus.

Hi ha la Sera, la Lona i la Cala, la muller d'en Uormes. La seva
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pres ncia ero deixa una . f'n.ca con us ,
Universitat Autónoma de Barcelona

tata vagada qu n 1 ~ • ~ ro n-
gu~a ~ap relaoi6 8mb el matri 0110 Dos minut~ d •.pr~s, p r~, tot que-
da perfeotarnent explicat : a la Sera se 1i ha acuctit una idea r la-
cionada amb ele individus i ha cregut que la vaina també tenia dr t a
beneficiar-se'n.

- Es una idea meravellosa - em diu la Lona.
r quan me l'ha exposada, comprenc que té ra6. ~s tracta de fer-

pasear gana. SegoDs ella, pOdrfem mancomunar els nostres recursos
i manjar a casa seva. Les dues dones s'encarregarien de la oompra i
ella cuinaria per tots plegats. n~aquesta ~anara ni al pis deIs Cormes
ni al nostre no entrarien quev í.uz-es i e La intrusos es veurien obli-
gats a dinar i sopar fora de casa fins que se'n cansessin i es deci-
di~sin a tocar el dos. La Cala, per~, s'hi oposa. i ara repeteix uns
mots que, pel que sembla, ja havia dit abans d'entrar jo :

~ A mi no em fan cap nosa. No s~ si hem tingut sor~t o que, perb ens
han tocat dos xicots discrets que m~s aviat ens ajuden. 'han netejat
la cuina, que prou li convenia, i ara, la setmsna entrant, valen pin-
tar el pis.

,
Pero els heu de pagar la manutenci6 - 1i fa observar la Sera.

- Fins a cert punt - diu ella -. bm Es veritat que de diners no ens
, ;en donen cap, pero sempre porten coses •••

- Perdius - la interrompo jo.
Tates tres em miren, ella una mica sufocada.

- Una mica de tot. Són servicia1s •••
- Sobratot al llit - la torno a tallar.

nnvermelleix m~s, perb no abaixa als ulls, sin6 que es mostra
desafiadora :

1 que? No sé d'on ho hau tret, pero no tinc per que negar-ho. fo
me n'avergonyeixo.

- No deveu tenir la consciencia tan tranqui~la - 11 rapl~co - quan
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Biblioteca d 'H umariitatsfins ara e18 hen fet pas~ar per cosina.
- ~erque ningú 10 n'ha dd fer res

No es veritat - protesto -. No es trteta d'un as.umptc par onll.
1'al que veiero, aquests individus van enraint lElslIare ob:reres, i a1-
xo wns interessa a tote, fina i tot a aquells que enenra no els tenen
a oasa. LA.Sera ho ha oOl'!lpres~Em sembla - die 9 qUE' si aMb el vostre
marit no en teniu prou, sou prou jove per trobar altres homes sense

.q Bol per'judioar ningú.
nera 1 s'obstina ella -. S6c lliure de fer el que-!a qui perjudico ?

vulgui , a casa'meva.
A oasa vos+ra', sí - li contesta la Sera -. Pero ara ja no ha és.,
Ah, no ? - la desafia la Cala -. Que potser us penseu que manen

ells ?

En Dart, que s'ha tret una pipa i la tatxona de tabac~ e6 deoi-
deix a dir-hi la seva :

- Si se us han fioat al llit, sí.
Preeisament perque se m'bi han ficat mano jo -. Ens fita tots, l'un

9 ~~J darrera l'altre, i es posa les mans als malucs -. Dieu que s6n una a-
~ _ menaga que cal combatre ••• Dones bé, la manera de fer-ho ~s aquesta:

t~ - endur-vos-els al llit.
)) ~e - En que quedem ? - vull aclarir jo -. Els permeteu que us arribin

,
3',- damunt perque us agrada o per dominar-los ?

Una oosa no exclou l'altra.
tU
. .

).... -
:13

La Lona, tímidament. pregunta
- 1 el vostre marit qu~ hi diu ? .

- Als marits, en aquests casOs, no els toca més remei que oallar -de-
olara ella.

No tots s6n com el vostre - comento.
Es cIar que sí ! Ja ho veureu •••
De moment, nom~s ve1g una cosa: que bona part del que ens passa
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~s culpa nostra , de pereenes corov6shue, par uroavarrt. ''e! a ' t.t ~

tBlciels,'de vegadcs m~s suponato que rC81~, s'avcnen a paotar amb
l'anemic i es desolidatitzen de la seva olesse. Si to f i ID un front

Ir comú, moltes coses no passarien •••
-~I que pasea, ben mirat ? - erodesafia ella.
- Exacte : que passa ? Par gcnt com v6s, res. Els ~s tan natural cJ-c.

vendre's •••
.nt'1S0 Em planta eLs cinc dits a In cara, pero jo no m'altero i, amb
,.1 ~ un gest, aturo la Lo~a que alga el braga
ll,I~v Molt bé, si aixo us oonsola~ Nom~s us repetiré el que ja he dit

altres parajles :,que hi ha maneres de putejar m~s innocents.
En Dart, que de vegades té cops aflagats, s'inclina endavant,

a1.[e escombra l'aire amb la ma que eost é la pipa d'on s'escapa una fumera
nauseabunda, i diu :

Per aquí, senyora •••
Ella, altre cap vermella, ara d'indignaci6, z-edreca el bust, oom

,
si an~s a resistir-se, pero es repensa i, amb el cap alt, travesea el
menjador 1 s'adrega a la porta., on no l'acompanya ningd. Nosaltres

r-cem perem un mome.nt, fins que sentim el copo
'IfJbrre - B~ ••• -diu aleshores la Sera -" Ha estatuna equivocaci6 de fer-la
l,[ _ pujar. No m1imaginllva q.....ue eya' aix:!'

- N'h1 ha d'altres - els assBbento, entristit -. La majoria 6'aban-
nU _ donen molt faoilment. Per aixo ~s tan dificil de fer res. B14 especu-

len amb la flaquesa humana •••

r'
J sf o

) .L -

."

'"

- Jo sastinc el que he di~ - fa la Sera -. Podeu venir a menjar a- ,
qui. Ens defensarem en petit •••

Jo e~ giro uap en ~art,perb ell no em deixa abrir la booa
- Contorme, par mi - diu.
- No te'n pendirAs ? - li pregunto, car sé com és de prudent 1 d'es-

pan ta df s ,
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JI) (J - N.o.Avui he sa but de tres caSOR més ••• La situaci6 m t;' u8a elle-
ralitzar-se. 1 ara només m'ha faltat sehtir a u .s ta dona ••• )~s v r -

tat el que has dit, Dom : bon a part de la ouLj a del qu o pa . a La te-
nim nosaltres.

- Ara m'agrada sentir-te ! ....exclamo, pero el1 potser ja no mmmmm es
( fa capag de les meves paraules; la Sera se 1i ha llan9at al coll i
fH!OV el besa desficiosament, apassionada, sense preocupar-se de la no. tra

,
pres encia •

a - Og, Dart ! - fa.
Jo allargo la m~ capa la'Lona.

t'" -

:~rrob

: .0:01

y' -

- Vine, que aviat farem nosa •••
Ella riu i em segueix cap al pasaadis, pero la Sera, que ens ha

vist, se separa del seu mer-í,t •.
On aneu ?

- No ens agrada estorbar - diu la Lona.
- Perh no hem quedat que sopar!eu aquí ?
- Avui, ja ? • m'admiro.

Ja el tine ~ em somriu -. M'agrada ser previsora ••• .t'otsernas sa
i .tot" perque estava tan segura que els Carros també accept a.jrden que
n-he fet per sis persones !

~iem alegrement, gairebé oblidats deIs dos individus que ens es-
peren al"pis, afamats,com comp ro'aemal oap de mitja hora, quan tornem
a oasa m~s ben peiaats que de costum. Ara el diari ha passat a les
mans del bocaee t ret; que j a ha tingut temps de reparar el despertador,
i el seu company fa un Bolitari amb les cartes greixoses que vaie here
tar del meu pare; deu haver hagut de cercar molt, parque ~8 ni recor-
dava on eran desades.

Tots dos ene miren de trasoant6, a punt d'explotar, pero~e con-
tenen fins que la JJonai jo ene asseiem un a cada costnt de taula,
com si ens Lrrt erees ée el soli tari. Aleshores el bcca es'tret deixa cau-
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- ~ut espere. ? No subou quina hcrc ~e ?

"Jo al~argo la ma cap al despertedor.
- Va bé , ara </

~11 me l'arrenca dels dits a~b un gest brusc 1 el rebot contra
la p aret ,
- ~er aixb heu trebalJat tant ? - 1i pregubto.

~anca els punys i es~ira cap a la mev~ dona.
r aquest sopar ?

No sopem, avui - diu ella.
Al del ves~it de Vi~6 se 1i escr en les cartespe los mane.

No s opera "t

Ja ha heu sentit confirmo les paraules de la Lona. - Corrh.ueno
guanyo pr-ou pe r alinentar-nos tots quatre i trobo injust que només

sQpeu vosalt-res, com ahir, he.decidtt que no menjara ningú.
El del vestit de vi6 es mira el seu col.lega.

Es x1mple
Que nabo S00 tots ? - 11 replico •

...~ero ell, sense cap m~s paraula, s'aixeca i se'n va a la cuina,
on imnediatamBnt el segueix el bocaestret. La ~ona i jo ens arronsem
d'espatlles,
de lajPensada
hi den haver

. ,resignats. Soparam, perque ella, que encara no sabia res
de,la ~era, mm aquest ~ati ha anat a la plaga i al rebost
una cosa o altra. Després veig que Donmongetes cuites

i un tall de cansalada que~ ells, victoriosos, porten gairebé ce~imo-
niosament a taula, amb l'ampolla del vi.

S'a!arten com la nit abans, golafres i sorollosos, carregailt la
forquilla per sentir-se vada cap la boca ben plena, massa plena i
car els llegums se'ls escapen péls oostats i els enl1ardusquen la
beta, on 1'011 amb que s'han amanit sense estalviar-lo xopa el pel i,

va esmunyint-se fina que degota sobre la taula. Fan un fastic tan im-
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mene que se'm regira l'estbmac i, per no
la cu í na , on fumo una cigarreta finA que ae'ro reuneix la Lon a amb

eLs plats Que ha de renta r.
- Quin espectacle, oi ? - em diu.
_ Embenao que ho fan a po~ta. Ni les besties no mengen amb aquesta

avd desa , normalment ••• No t 'han molestat, duran t el dia ? - li
amb m~spregunto aleshores mentre tanco la porta par parlar ammmmmm intimi-

tato
No ••• - fa ella, amb una mica de reserva.

Quan em disposo a insistir, la porta s'obre de nou i el boca-
estret es retalla al llindar amb un gest enutjat.

,Per 9ue tanqueu ? vol saber.
~1 v6s per que obriu ? - li replico -. Suposo que puc parlar a

aoLe s amb la meva Eluller.e.
,- Parlar, sí; pero no poden tencar-vos.

Per qt1.~ ?

S6n ordres - contesta e11, breu, i os retira, nItre cop cap al
menjador.

La Lona i jo ens mirem, tan desconcert~t· corosempre des que
els intrusos se'ns-han ficat a .caaa ,

- Tu ho entens ? - li pr~gunto -. Podero sortir, anar on ens pla-
,gui , pero no ens po deraaillar a casa nos tra •••

~ Diu que ara soro com una gran femília i que no hem de tenir se-
oreta entre nosaltres - m'exp1ica ella.

Qui, ho diu ?

M'ho ha dit el del vestit de vi6, aquest metí, quan em rentava.
Només duia les bragues i el volia fer marxar, pero e11 s'hi ha ne-
gato

- 1 1 ••• - faig, amb un pes a la boca de l'est6mac.
- Res - em tranquil.litza ella -. S'ha quedat a la porta, mirant ••
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Ha comen te:t'que tanta uns I!lugron~mol t gruixu ts - a e' - ~ , ~'r,lés

ve

q

e

...
Of!I
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•> •

d'unA indeciei6.
- I tu '{

M'he vestit de pressa, ja t'ho pota pensar •
.. Que han fet né e ?

_ l~m sembla que han escorcollat el p í.e, pero a í.xb quan ja era fo-
ra,a la plaga. En tornar hi hevia una mica de desordre, sobretot a
l'armari.

~ 1 que devien bu~car ?

_ No he sé. 'No m/he .atrevit a fer-los preguntes.
Els -Le s faré jo.- decideixo, i me'n vaig cap al menjador.

~l boc aest ret ha repres el diRri i el seu oompany fa un cas-
tell de car+es sen se gaire entussiasme; tote d os sembLen avorrits
i, de tant en tant, roten o peten,/per distreure's una mica. Jo
m'instal.lo a l'aItxa cadira,entre tots aos,i, amb un moviment
que sé m"escapa sense ni l!llimmm. a,donar-me'n, enderroco la conatruo-
c16 qUe arriba al tercer pis.

_ Aclarim una cosa - die -. Heu escrovollat el pis, i aixo indica
que aneu darrera de quelcom.~.

_ En absolut - deolara el boeaestret, que aparta el diari.
"Dones, par que escorcolleu ?

No escorcoliem. J~6 volem integrar a la familia,i b~ ens cal
ber' els vostrescostuI!lW, C017. aou , que teniu, que us fa falta •••

Jo ric sense ganes.
Que ens fa falta ! llToho sabeu que vf.ví.mdesprovei ts de tot ?

,
Sempre hi hem. vis cut una míca pero encara Jflésdes que es posa en,
vigmr la l1ei d'impostos inversament proporcionals (3). No bo po-
deu ignorar. D'altra banda, no sa us ha acudit que ens eat lvia-
r'em feina i mol~sties si, en 1100 d'escorcolJBr d'amagat, ena ho

,..preguntes8iu francament?
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heu mentit.
l.t.I-Es per aixo que ara lIIBa introduiu e les cases ?

Ell calla, i observo ela seus dits que tamborinegen prop del die-
ri abandonat.

Molt. b~ - d í o jo -, no e orrteet ou, Pero si .la ra6 ~s aquesta, amb

un pa re Ll, de dies en teniu prou par cOI!lprovarcorovivim. l ~s i tot,
'\ el t~t/de interessel'loperque ftqueu nas en coses que no us

Co.m ha sabeu ? ... pregunta el del vee t í t de vi6, ha ,em que repres
el seu entreteniment.
- I teniu barra de pregunt,:,r-ho!-l/incrEt!po - ..t...!ub n'beu de fer, si

la Lona t~ ele mugrons gruixuts? 1 ja no parlem del que va passar
ahir al ve spz-e , quan 11 van pr endz-s el pe aaz-L .....

- Un mom~nt t - al~a ell la mh -. Cal que us reoord1 ~ue la cohabi-
taeí.ó entre mari t i muLr.er ncmés és líeite anb una fiC/alitat pr'ooreado
ra. ?

- Com ~s,dones, que h1 ha company s vostres que cohab í ten amb les do-
nes de les cases que envaiu sen~e proposar-se aquesta finalitat ? S,
de dones a les quels ella mateixoB han proeurat produetes anticoncep-

., cio1'uds.

á

v

1

Es olar - diu el1 -. ~o s6n casate, 01 ?
La resposte, no cal ·di!'-ho,em talla la respiraci6. Quan em reco-

bro una mica, observo:
- 1 ho trobeu m~s moral ?

El bocaestret m~instrueix :
- No es tract8 pas de nora11tat, s1 más no en el sentit que l'enteneu

v6s. Si permetie~ que les unions extra-conjugals fossln fecundes, avia
ens trobaríem vivint en una altra mena de eocí.etat , Una abundanci8fx-
cessiva de fills naturalso ••

- Pero quina necessitat h1 ha - l'inte~ronpo - que vosaltres provo-
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queu aquestes u:'!lionsextra-conjugals ? No seriE!meS c e e ID' sper
manara d'evitar-les ?

IUbooa8ntret riu qu í etarient j., comn í.eratíu, COM d.8vant/d'un in-
f:Jnt que no sap de que pa ráa , br-anda el cap amb un ge s t solemne i su-

¿

parior.
,Ignoreu el·factor huma , en neta contradicci6 amb els interes os

B m de la societat tat' con la coneíxe~, tal con la volem conserva • Ac-
J ¡) oq

( ~ -

!; -

rol 13J

crU -

tualment, en bona consciencia, I'lariti muller na es poden satísfer.
Poques parellas e8tan disposades a tenir una 8uccessí6 ininterrompuda
de fills.

- Es natural¡si no e13 poden mantenir.;.
- Aleshores, b~ cal que aque~ sobr?nt d'energia trobi una sortida -

proaegu eí.xe~l, sense fer cabal de la meva observaci6 -. D'aquí la
"conveniencia de la relaci6 eBtra-conjugal.

ülen Penalítzada pel aodio - observo jo•
. ...)" Si es fa ,pública - puntuali tza el del vest t t de v16 -. Que no TI 'hi

o:)- ha cap necessi tat.
~b 80, Tampoc no s~ veure - objecto - la d'intervenir en les relaciona
rob 9' entre una dona i el seu marit. De públiques no bo s6n.
rancio - Ve equivoqueu - m'il.lustra el bocaestret -. Un ~atrinoni viu pd-

blicament una relaci6 íntima. D'altra banda, no ~s aquest l'aspecte
[ m~siMportant. En~ importa, 6obretot, de conservar la puresa de la
ts .o 1nsti tuti6 matrimonial t la qua I queda macu l.ada si no bi ha adequac í é

f I - entre la finalitat i els mitjans. Aixb ho veu el més uegAt - comenta
abane d'afegir - : ,~.noarreí, , la relaci6 extra-conjugal, per la seva

ol!- caracteristtca de clandestinitat hatrítueL, queda al marga d'a uesta
~ .8 \ pr~ocupaci6.
!;t an JJaLona, que 1'11:\ entrat al men j ado r aenee que ene n'2.do:néesim,

~l e~ deixa sentir la seva veu
- Á uí no us ser~ira de res, aquesta justificaci6 de l'adulteri.
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Ni no pretenem - pr ot enta el bocaestret -. s í en al .. e ' t '" .

ba gut ••• diguem ent eae O c onnf.venc í a entre e Ls le ent .. f menana
d'una casa i el personal deIs nostres serveis, cal atribuir-ha a unes
c.í.z-oumsrt ancá ee propicies que s 'han creat accidentalment, al marge de

nos tra mís sLé , 1 po deu estar segura que cap deLa nostres homes no

I
fet mai el prünerfIJ../.

Mé~ aviat som tímids, nosaltres - addueix el ctelvest1t de vi6. Y.

EH30

ERa haur1eu de pr~vocar molt •••
La Lona~~indigna :

Com aquest mati, 01 ? J)ec ser jo qui us ha invlttt a entrar qU8n:11 vt

"~" - rentava ...
~l. ,

- l-1'helir1i tat a comp'LLr amb la meya obligaei6 de vigilancia - es,
defensa elle

:&lbocaestret s'estira tan llarg 'oom és, badalla remorosament
_sq:- i desp r~s diu :
.t - L"e.mpipador ~s que mai no us heu enfron1iat í'raneament 8mb una se-

r..... 'J r1e de problemes esseneials. Teniu una visi6 pe rver-t í da de les coses.
13:' - A poc a poe, perb , :t).oan1reu veient amb una peYLpeetiva rnJJ1mmrn\JIImlha

~tr m~B j~sta, mAs real •••
.. [J- ~ - Amb el vostre ajut,' ~s elar ironltzo.
Bolle Ben cert. Tindrem·oeasIil.óde parlar de tot, de diseutir-ho tot. No-

11 J saltres som gent sense reserves,i m.'atreveixo a dir que preparats. Ja

';t jo tí t:!...
,
,

I.TEJlhGQomprovareu. Pero no ara. Ja ~a tard i tata ems hem dA llevar ma-

- No tinc Bon, jo - d~alaro.
- No hi fa res. Ja us vindrh al 11it. Au, som-hi - diu, tot aixeeant-

JOOO~ se -. I perque mmmm uso conveneeu del nostre desig d'afian9ar unes re-,
f laainns amicala, basades en la confian98 mútua, avui pas Arem per alt

sx I revisar la vostra muller. Oi, noi ? - pregunta al seu amie.
Jo m~alarmo :
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Biblioteca d'HumanítatsQue ha heu de fer cada ~iR, patsar ?

.Ben oert - diu l"al t1"S -. JUlo. ~1rr't , va Q le coripz-a ••• J:>()driaaj.r o-
fitar-ho per ter-se posar un alt re pe sar í ,

Es flicil de cpmpl'ovar-ho- obje.....cta la Lona -. Sega u-me.
Elle branden el cap, i el bocaestre~ diu

No. La nostra missló és aqui, no al carrer. 1 mai no hem volgut
interferir ambla l!hibElrta·tde ní.ngú, ero se.mbla que ja us ha vaig
dir.

- lJO .hl .ha cap relaci6 entre el que di,ietti el que feu - ero molesto
\

jo -. Ero penso que en tenim un concepte moIt diferent,de la llibertat.
. ~

... :Es possible. Encara hi ha molte prejudicis, pero doneu-nos una mi-
ca de temp~3 i els desarrelarem. - S'adreqB al seu col. lega - : Avui

,
invertirem ,e18 torns de guar-dí.a , El priml!'rel far6 jo. Au - relJeteix,-
a om-Irí.,

A l'habitació ens despullem tats quatre com anit, els uns davant
::)\I els al tres, la Lona sanse tantes inhi bicions, car obeervo qu ja no

es tomba d'esquena 1 despr~s, ja nua, travesSR encara el dormitari
per anar-se'n a la comuna. Quan torna, exihibeix un somrfs contmngut
i malici6s que no m'explico fina al cap d'una estona, quan ja som al
11it i, amb el llum apagat, m'al1arga un objecte fi cora de seda, que

J: a.. iden,tj.tipo immediatament.

j' tIa '- Ela he comprat a que st mafi- era xí.uxí.ue j a sota el llengol -. E1s
LOO o tenia amaga ts darrera el d'í pb a í t de la comuna •

••• 1 - Es pe r-em aveure sl aque st s'adorm -li dic.
o'~· - Sí. Quina nosa que fan !mm Vols dir que en sortira alguna cosa,

d "'aquesta .mnmDmrbmma denúnc La ? - em pregunta, recordant el qu.e he con-
tat a taula, quan sopavem amb la Sera i el seu marit.

- Aviat ho sabrem - reflexiono, no gaire esperaü9st.

Ho sabea l'enderaá ma t eí.x, a les deu del matí, quan dou inspec-



-66-
Universitat Autónoma de Barcelona

t 1, b i ' d amb tan+a . 'otí!ca d'Humanin tsIJ tors os pre nen en a o ra A l'l en .uen _el Ure c r a. qUE' na

t ero pu c canv í.ar , r~ls o onpanya pr oj.dels que trebol) 8V 1 int1'1 OJ'lp .n

u:l'l la feina per veuro "na pujar 8 eave uturat p ro#e la bar-rae de

a".:. les e í.ne s i, abana d'engegar,tinn el c onsof de sentir un s quarrt ... xiu-

fleta que, per la resta, no i~~uten ni poe ni molt ela ~eus oaptura-
,e11 .... dors, un d'ells sec corn une a eeLa i a mb el bigoti llarg i despenti-
í...!"hl1 na t , l'altre un individu gras amb posat de jenot que ero pae sa les

•• r¡ manille~ comri fos un criroinalprou desesp8rat per fugar-se. Difícil
0:1 - ero Eleri~, caz- el c otxo polirial, amb la sirena a tata veu per obrir-

,J:.u;,. i!. -"(4
~. se pas entre la circulaci6, corre a una velocitat " menat per.. - \.Ir.

ea - les mane d'un tercer individu, m~s granat i barmarneo que nuu un cap
eigarreta darrera l'orella.

Jo he provat ~e protestar, d'inquirir els motius d'aquestá de-
tenci6, perb el gros es limita a incicar-me :

l'

r

La -

rA -

~ Va hem de fer unes preguntes.
Em pOdíeu citar en plegar de la feina

pregunt~s ?

- Ei ha ,hagut una denúncia - puntualitza l'"altre, i alsBhore1'Jtets

" '"Sobre que son, aquestes,

dos es tanquen coro una ostra!
En arribar al t,!uarter,emmrnmlumbrnmJlaEl travessem oom podem entre

la gentada de la planta baixa, m~s nombrosa encara que la vetlla i
igualment perseguida pele a~ents d'uniforme que malden per arrengle-
rar-la en eues ordenades, i els dos :Corneaem menen cap alo/sUbterra-
nia, on després de davallar un centenar l!.arg d'escaJ.es erofan errtnar
per una porta damurrt la .qua L un r~tol diu : "Primeres delig~nciesll.

El gras em treu les manilles i,dins, em trobo en una sala de di-
mensions espaiosos 1 amb el terra de 110ses de pedra. ~s una pega
humida i nua, únicament amb duea cadires i, al capdavall, una cortina
que den amagar un recRmbr6. Ela dos homes que 0ns esperen, funant,
prenen poasessi6 del paper que ele allarga l'individu del bigoti de8-
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12 poz-ta amb un fr.rr j.l t. T t os s ón cor-puLerrt ...., un d'ell !WDJJlh

js gr.!iseje i 1 'altre, a jutjar pe r c on ag fa l.? ciearr t , deu a r
9 guerxer.

,
zm contemplen uns mome nt a , sense malvdüenga pero amb atenci6,

i aleshores el m~s gran eseup una volva de tabae i diu :
- Seieu.

Veig per ter-ho en una de les eadires, pero l'altre puntualitza :
- Aterra. Aqu:! - i m'indica l'indret ex cte, on la llosa sembla més

gasta da.

be "n va seguidarnent cap a darrez-a la ·cortina i en torna 8 sor-
anb un foeus portatil, COl!! ele que usen els fotog:rafs, el eord6
qual serpenteja fine que l'instal.la B un metra d'on see jo. ~uan

l'eneén,la llum em coLpe ja la caz-a ic om un maó,

u lii posem 1'altre ? - pregunta al seu conpany ,

- M~s veldra.
El col~oquen a l'esquerra, sim~trio amb el primer, de tal maner8

que, si no vull quedar-me cee, nomás puc mirRr endavant, on s'asseuen
teta dos, el que griseja amb un gest lent que ni a í.xf no evita l' es-
petee de les articulacions; deu p~tir ófe reumatlsmes.

- Hi ha hagut una den6.ncia - eomeng3 el guerxer -"J segons la qual

, rr e-r:

i3 -

aou meat r-e,

- N'era - preciso jo -. D'alt~a banda, la den6.ncia, si ~s la que em
ciD penso, la vaig fer jo,contra dus individus que s'han instal.Jat a

[J 'I~V aens e cap dre t ,

El que griseja oonsulta el pa~er.
- No en diu res, aquí, d'a~xb. Em canvi consta p~eu clara la vostra

'·de mest r-e ,

b Ha he estat - repeteixo -. Ja vaig explicer-ho al func~onari que
facilitrr-me l'impres de la denúncia.
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- 1::1 S vOAtre~ company e ro'bm tY'ol)atal' obra. ,'i ex rcl:Ífl , no t::r.ebA-
llaria de manobra.

- A la nit - diu el gris. lacbn1c.
Les nits les passo a casa.

- Ensenyeu al vostre prop1 dom1cili.,doncs ?

-(;¡ • No.

Si ensenyeu i, en plegar de l'obra, us n~aneu a casa, no veig que
pngueu exercir en oap alt-:r-e110c ••• - conclou el guerxer amb una lb-
gica ac Lapa rad oza,

- He negat que exercia - 11 r.ecordo, mIDm incbmode, mig marejat per
l'escalfor implacable de~8 focus que comennen a ar.rencar-me tot de
gotes de suor.

N-o ,n'h1 ha prou, amb negar-ho. De fet, fins 1 tot us perjudica.
No pu c pas dir el que no~s ! - p ro terrt o ,

:Sé ho die'u_ Una den 1ncia nO es fa mai sense base •••
r qu i l'ha f'eca ? - el tallo -. Com pod u or-e urc que ro'he denun-

oiat a mi mateix ?

Hi ha la firma de 1 "Ln spector de se rve i-.

Sí, confo~~e jo havia f~t la denúnci~.
tI - En q~,quedem'Y Big~eu cIar: l«hen feta o no l'hen feta , - pre-

$lO

1 -o

1 no

011 -

gUúta el gris, ara inclinat endavant.
Aquesta, no.

El guerxer fa petar els IJavis i branda el cap, disguetat.
- cmnfj,aveIDque us mostraríau rn~s raona bl.e•••
- Es que vosalt~es traieu les conclusions indegudes.
- Nosaltres ? - s'admira ell -. No n'hem de treure 00Pt de oonclu-

s16, nosaltres. La hostra feina ~~ estHblir els fets.
- Dones eLs tets s6~'l. aqueste: vaig denunciar don indi"inus L, dis-

tretament, en omplir el full, vaig posar mestre on hav í.a d'e3c:rim.re
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Ells dos e•. ccn sn Lte n amb un cap d 'nll fastO gu j.flt, el gu r ... r

'arronsa d'eHratlJe~ i diu :
- No en traurem 1 #aigua clara, si continuem aix:!. A veure -, fa, tn-

clir.at oorn el seu company - sigueu bon miÚYo i estalvieu-nos maldecaps
Et guanyarem tot, ue ho asseguro ••• Ensenyeu en. un~ eocola olandesti-
na ?

}oTo - contesto.
A casa ,,!ostra ?

....Tampoc.
o», dones ?

Enlloe ..
Per~ sou mestre ?

- si ... Vull dir que' ho era! ...rectifico - r-.r'atabaJ.eu i ..•

Ell ro'interromp amb un gest 1 man él :

Prou ! Ua hauria de fer pena contradir-vos d'aq eeta ~8ncra.

Si jo •••

L'home torna a tallar-nc
AixequC9u-voS mana.

L"obeeiXo~ no tan de pressa COill voldria, car tino una migranya

terrible i, en -mou.re les carnee f em sembla quena coordí.no prou bé els

~ moviments.

- Ara despulleu-vos.
OOl!! ?

Ja m'heu sentit deApullnu-vo9 - repeteix m~s'fort.
Em tree. la camisa, eLs parrta Lone , les sabates, I , en ca Lcot et a

i sámarreta,. en faig un muntet en un coe t at , darrera un del'! foaus.
Ero torno a redre9ar.

Tot diu el gris.
- Tot ? Ele calgotets ta~bé ?
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S~a198. de 19 c~dira t , merrt r jo en que do coro Adam qu n 11 ... r

no era el .noat ro ,pAre, la traallada entre eLa dOI f ooua , 1 ° nt:r.a
o en un indret i.mpecabl eriont equtdi st arrt, s' as' egura que le s potes r
's .t[~ posen b6 sobre el terra, sene e co í.xejsr , i ordena:

Ajaceu~vos-hi d'esqnel'la. Amb el ea p sota eLs focus.
,.

Ho provo, amb poca de s tr e sa , pero e11 em va oca ent.ant anb la

m~, amb -tot d'indicacions
- Els lloms m~8 amunt... Qn.e e19 peua no :boquin a torra... I e ycap

[ ',~ pGnja1J.t. ~•

No pue - dic.

L'altre, que tamb6 a'ha aixecatv e~ prem brutal~ent el plexus
·ql. - solar.
3:8 ~ !toi:'neu a p rova z=ho ,

- Les mane sobre. el pit afe gfdx el gue rxe r ,

Mentre m'e(f~rge sota la vigil~nc1a atonta del gris
1:~... tre cap cap a la cortina, en racuIl una vara prime t;¡... i flexible i una

galleda en 1':aigu8 de la gual sura unG esponja grog8. Ho deixa prop

lA meu i t en ve ur-e que tanco els u.lLs , or-dena :

Q- Obr.1u-los !

Unes sagetee de foe em perforen el erani consentit per tot de
r(i:;trucs tan violen"ts que em e enrbLa que eJ.a ha_urien de sentir, pero

1.'.. - ell resten iramhbilE i dist2.nts I Lndí.f'e rerrt s a les estf!lles que em van

o esberlant eLs ronyons J a la ten"'i6 dolorosa del ¡o nez-ví.s (1,:;1eoll que

B' ~ s 'infle:n ••• I quan a "inclinen al m8U damurrt J ho f'an sene e conpae ad S,

freds coro I 'oper~~r1 Que treba.1J.a un material ine:rt i s enns sane ib1-
.8, litat, enderi~t a perfeccionar una obra que, en aqu8st cas, serh una

C~ rr monstruoeitat.

o . - - Torr¡em a o ocaenca i e diu el gu~r):er -. ~30U raes t re ••• Un mes t re en-

o~ - senyaj si no ja no ha seria.
/'
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- On ?

- Al Centre Nacional ndnero 3 •

- Ara el usura t .••

- sí.
- On va u pa s aa r , Eieshores ?

Jllnlloe. J!;rnvan anu Lv I al' el titol.

0fioialment - remarca el gris.

('''''0 La. t í)'::1.C ai.nen , s .•

Olí - 6alkuna altra instituci •

Pero vos us heu valgu-t deIs vostre'" estudie per fer-voR admetre en

- No.

':I ..nlo' Por ensenyar pri vadament a casa voe t ra , dones.

ü1r .... 'Tflmp'oc - nego altre cap, gairebé amb mj.tja Lr engua , oa r el 0011 em

:;¡J. ~ fa t.ant de mal que ben just si pu c respirar.

Admetem-ho un in tant -sento que diu el gue rxe r -. en aqu st cae,

us atribuiu un titol que no teniu. ~er qu~ ?

- :f¡,mva í.g equa vocar - faig -. Ja cons t a en un pa pe r anexe a. 1"'impres

de la den6ncia - ~ecordo.
./

BIs dos b omes observen un moment de s í Lenoí. f , ae gu í dament , el
mateix guerxer pregunta :

..Ksteu comane ?
No, gens.

,
Dones per que us obstinen?

lH.t' Es un tossut - decla .....z a l'aJ.tre, i em torna a clEI.VElT' eLs (lita al

f)''l'lJ pJ exu s solar ..

- No 1i servira de res - asnsgura el eu~rxer, convenQut, í em co1pe-
ja ele p eu s anb la vara que ara veig que ha paa: at a leu s ev o mana.

Deí.xo escapar un ori t somort, oiega"'G entre la oarn que em creix

a la gorja, i el cap em re't:rtilca a rb méE: violencia, amb U~1 na r t eL' eig
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que es prolonga de La nue a ale! UJ.ls, on em eouen les lBtiIll¡Ji,q.tr,qt,u:.l' -Hlnl.a:tll.U·~o_

CC1(ltHl pc Ls f'ocu a desp1etats .. I,tot de aobte, una m", nmpl¡ i rÜ100s

"abat sobre e Ls meu s gen í t aLs , els engrapa i s'irnmo'bi. itza nerrt re la

veu met~l.liea pregunta :
.... On enBeny€U ?

Enlloc- repeteixo gaireb~ autIOmatic8ment.

Quan alumnes teniu 'l

- Cap, ..

Ri ha més professor5 ?

La ma -inicia. un' moviment rote. tbri que m'arl'ossega els geni tale

i,l'angúnia m~s que el dolor, em dilata ele porus que es vessen fins

que tine tot el eps amarat d'una suor freda que la pell, ardent, re-

pe Ls L eix.

Només hí sou vds, d cncs ?

b' - Obro la boca, m"esfor'90, i en surt un so ecqueaxe t qua m'esquin-

91:1la gargamella :

Ningá •••

Ara el moviment de la m~ es tan violent que el coa 8S solJeva i

acabaria per re<1re9ar-se del t ot si no fos per una a Lt r-a ma que em

clava a la cadira, e ot a la veu que ze comenca :

On ~s, aquesta instituci6 ?

o - No en conee cap ..

- Fa molt de temps que hi ensenye~ ?

!.:ro••• no hi he enaenya t ma í ,

- Qui hi ensenya ?

- No ho sé •••

Les urpes em claven els dits als testicles, me'lc retorcen amb

una pressió o ons tan t , un í.f'o mre , que revela una llarga practica, i jo

1 tanco la boca par no crid&r, per~ el cri~ se m'eseapa malgrat tot,
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1)' m'e:nduu •••

f, S8 onb el meu dolor fine que, testn erid í.ns , avanea un ndvo l qu o BA

13, !JO }-:,'Il recobrar el cone í.xement em trabo ae ae gu t a la oadira, repen-

~ ni) ~ jat oorrt ra el respatlJ.er, fora de "l'abast deLa f'ocus qua continuen en-

r :'l ~ oesos .. El gris té 3.' esponja xop a d "aigua El la mB, i em deu hav er hu-

,°'11., ~ mite;jat ID cara, par on ara S"'f;smuryen tot de rajolins que ero d.ego-

¡- r
""- ... -

..0.1 -

.f j" . 911

o

crl:11 -

ten al verrtz-e .. ]~"'altre l!l'0spia amb un paper i un 12.apis que m'allaz'-

ga,.

- Firneu - diu •

Tino la. boca enganxad a t , dí.na , una saliva e spe er-a 1 agra que

m'empesso eom ~uc abans de preguntar gairebé inintel.ligiblement

Qu~ és ?

La vostra declaraci6.
Que diu ?

El que acabeu de confesaar.
No he oonfessat res. No s60 culpable del que m'acuseu.

In gris de í.xa caur-s l"'es~onja dintre la ga Ll ete ,

A - 'Nai no n'hem fet cap, d'acusRc;.6. Ens limitem a preguntar 1 a ob-

tenir respostes. Si aquestes respost~s us incriminen, la oulpa ~8 vos-
trae

"') . .~

1

C:)

- s6c innocent - r~peteixoo - Aquesta $8 l'dnica declaraci6 que puc

- Aj aceu-v oe - q. j u eí.mpLement el gn erxer, i es des a el pape r 1 el

pis.

El proc~s co~en9a de ncu, senes variacions. Les ~ateixes pregun-

id~ntiques .respostes, la oremor deLs focus que am rOfJteixen la

pell, la migranya que m~infla les meninges, la lasccreci6 del ¿bll
violentat, el dolor profund de Ls 'testioles que la ma m.'e=3canya, la

co~ssor de les p.Larrtea dei.e peue contra les qua:!..::; a 'adalera la vara ~••
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1 aleshores, benvingut, el n~vol que em clou elJ

t.urme rrt ,

J-Io ropeta Lxeri cinc 'b'egadEis, i el s meu s pe r í.od ea de con so í, né í a

cada~op s6n m's brous, m&s i~perfectes. ~ins dbl oap tino un eixam d'a

bBlles i ala genita~s miha crescut una mena de plaga que el gris a-

,'"
TI ova Lnce ssant.aerrt em ca stiga "tot d organs ignorats.

creix amb le:: aov ee mauil.iUlacion s savies. Respiro s oroll oaamerrt , amb

una merla ~Q zane.ra de no r í.bund i, a l.n 11ol'!1('), LLa flbl~dfl. que os re-

El gu erxe r ha aprofi ta pe r posar-me .e1 llapi s entre el s di te

J. .tr ba Lbn t , guiat pe r la ae va mar trago unes ratl1es ma:'.grat la meva

". resü5tencia, me~l1ys decidida, ara, Clue la serva. obs t í.nao í é ,

~Ja esta ! - exclafl8 triomfal.
1 alashores ele rigors es converteixen en atenc1ons, el griS va

r ~. - a cercar una altra Gall.eda d'aigua, ezn pe rae t de rent~t:r-I!le i fine

• al

m'alJ.a::cga una toval.lo1a. L'altre I!J.~aplicauna er ema a l'entrflouiE i

a la pf,lrt ba íxa d.el ventre, treu una pa Langan a de da r r rl'l J ~ oortina,
\.htllvessa no sé quin producte i m'invit8 a sUfó.ergir-hi els peus. En

acabar em donen un parell d'asperines i fino m'ajuden a veRtir. El
gñe, benhumcrat, fa :

w
Ve i f3U , h ame ?
-.r

Uomés ve:Í.g que tinc el eoo corn trencat i que cm cocba de caminar

cap a J,.aporta i de seguir-los pel p8.ssad:ls i les escajos del fans,

al capdavall de les qua l s , en una habi tació llargueruda, hi ha dues

portes que indiquen, respectivament : "Servei A~ i "Servei B".

J:'eneirem en equest darrer. una habitaci6 amb una teuIa gran, una

aLt r-a de més petita,i tot de elasBtfic3.dors L'lctai.lics que t a en les
;f

paze te , E'11s111 acullen dos funcionaris que semblen bE:B80nS t , mcntre

un d'ells em fa aeu re , l'altre ag af'a el JlP.lJer que 1i a·'.~·ree el gue r=

xer. Hi d6na un cop d'ull i es disposa ja a deixar-lo en un costat de

tauIa, quan se l'atanse m~e a la c~ra, el conEult~ aIb atenció i
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No corrospnu al nostr~ervei - 11 diu.
-.Ah, no ? - s " ~st any a el gu erxe r .
_ Es un núne r o senar. Fa pr-ou de tempfJ qUP. pez-tnnyeu al Coa per SC3.-

bcr que ela senars els heu de passar al Servei A.
L"home nrír a el pape r , .una mica atabalat, i s "excuaa

Coro que el darrer ela va cor~espondre a ells •••

svo- No h1 fa res. Au,emporteu-vos-el.
[ Em cal dones aixecar-me de nou i, a:r;J.bla meya llo!!laduxa,trasl1a-
a Jrd dar ....me a l'habitaci6 del coa tat , en les coses no rut1len pas né s pla-

'S1811'1 nez-es , 1<:1 funcionari, perqu1 aquf rionés n'hi ha un, rebutja el papar
81:.- encara amb més f'e rme ca que e 1 aeu <301.1ega, oa r de c.t az-a inrnediata-

ment :

Pertany al Servei B.
~¡[ Bl g~is, que no havia intervingut en ~icaavi de paraules en;re

'i ::-1~ un deIs bessons i el gue rxo r , li fa obae ,vm:r :

•. v 1 Es un senara

Bis - puiltualitza el funcionari ..
Coro, bis ?

I tos tres s'incline TI sobre el pap~r, on llegeixen en veu alta
21114·335 bis.

El guerxer alga e_ cap :

- De tata man~ra, és un nÚBero senara ~ls del Servei B ens han djt
3A~r,!oq que tiarapoc :no els c:orrasponia •••
L El fu.ncionari s 'arronsa d "e ep a .....tl1es.

- Jo nom~s us pue assegurar que el 21114'~5 l'he dSRpatxRt encara no
fe mmi;ja hora. De bis no n'he;,ID fet maí. capj a quf , Pe r forga ha de ser
cosa d'ells.

1) '. l 1~ero 9:1 no e vo en ....

Hi dE-)U nave r un error - cOI!J.e.....nt a ihlÚID.r:lE. ll"holl.lB- A ve u re , verrí.u ,
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que ho ac Lar-Lrem, Sempre u,... pODeu en embol í.o , VOMol t . :ot.ca ' Jjnani li-

treu sense exces1iva ncriLonia.
]~ns pre ce doLx cap al flmlnmmÜlmJM.tservo t B, In porta] del qua L br

S!;:lnwetustar, cosa a la quaL no u "hav í on atrevit e Ls mcus rl__OfJ bot-

:p ~a xins que dcuen ser d'una graduaci6 inferior a j ltjnr pel to rela~iva-
ment humil amb que ac narn.rea t.en , x~n sentir-nos f eLs dos bessons a-

10
1

.., - bandcne n un pUmol estes damunt la taula i el oonpas arib que neauraven
01... Le s dis"t nc Les , i ens miren ce iLaj unt s , a punt de protestar. L'in-

divldu del ~er"ei A, pero, "'10 els d6na tcm:ps de fax-ho ;
,

- Diu que he u refusat do ter-vos caz-re o de l'aousat 21114335 bis?,
Ben cert - aa aerrte í.x un del~ be se ons , m~s cana Lí az-g potser que

l#altre -. Va eorrespon a vcs·ltres,ootl tota els senare.
Fel"O aquest no 68 ben bé un senar - els fa observar 1 "home ,

Ho dieu pel bis ?

- Ea ela r ,

"sé m .... Uo tan eLar , Reeene e que 6s una repetioi6, pero a í.xb ..10 fa que sigu
".,r~'~ m~nyG sonar.

ü~. Bncar·a que fos així ••• No podem fe r=n os ofJrl'ec Jo dos núr.e r o a con-

l' v - secutí.ue, ho aabeu perfectamen t.

r. - Ni nosaltres -Ddiu el camallarg eue no ho ~s tan -. Hi ha la matei-
:"S - xa cottinuitat entre el 21114335 1 el 21114335 bis que entre aquest

riel 21114336 que ens coz-r-eapon cbLí.gadan ent,
- Perb jo no pu c repetir núaez-os , :No s 'ha fet mai

1;t _l!JP f'unc í.ona r-í, del Servei A.

r Queixeu-vos al responsable d'aquest bis.

oi, - Qui és ? - pregunt a 1 "heme ale meus dos bocxá.ne ,

j¡ El gue rxe r , que s "ha quedat arnb el papel' a lb ma, examina la fir-

ma.
H6 s'ent~n g&ire - diu després -. ~embla que digui Carbana •••

1 - No el conee - dec~ara l'haDa del Servei A -. 1 vosait~es ?
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- Si{;u1. co.. siir t , cal pr<:'YHIT'e ma deo. a í.ó E f'18U pnht (i.

flexiona l'indiviftu qua cal int(:rpret~lr aquo s t bif.lMé.'

un antededent del núne r-o segtel1t que oom un consegiient del núne r o an-

tcrior.
La i~ea, que a'en+.bn, no ero sembla prou ben expresAedA,i, rt'al-

tra banda t es +r-ob a en contradic o í é amb 1 a lbgiea que nanee, p erc) ni

se ID. , aout de feY.'-li-·ho ob secvaz, perquo/tampou no m' ee cc).taria. Ass1. 1-

tclxo donce em silenci~ com els meus turmentadors, a aquell inte~can-

vi d~J:'guflen-ts que pz-ore re í xen ea....,da co c una mí.oa 1::188excité te a ') r-

tir de ..1. 'instant en que el be ae ó més W~l:1lIll camaLiaz-g diu :

- Aixb s6n al"gúcies d "adv oc at , Ja es ven que ha ~reu •••

011 ~ ~m limito a expoear els feta i - prec~sa el funoionari del Servei

Quina teta ? ~ el cOntraataca el bess6 no tan camall::1rg -. j)1gU8U
D;I - que proeediu a interpretar-los.

r;' ,ílH '.rotB e Ls fets han de ser Lrrt e rpr-erta t s si els volem o o.cpr'e ndz-e

on T. __ - PerO hi ha interpretaciolls que e Ls desnaturalitzen • áz-a raat e'í.x ,

.tjCJ~lJ ~s inlliscutible que c81 partir del guarisme 21114335, un número senar

,n¡ '"' que per desgr~cia porta un afegitó1. bis. Aixo, pero, no alte,J'a la

«o xifra, que cont í.nua eae errt 2111433~, un nú ero dones senar que en

~ le principi correspon als serveis A •••
!$(i ~ - El s afegi tor'.05, que dí.ue u - el talla 1"home- serveixe.n p er mudi-

,). ornn fiear allo al qu al, s "a í'e ge Lxan , Sense a í xb , no caldria que hi f'o ae í.n •

.;,JJ(... .e;naquest cas, per tant, el bis modifica radiúalment la xifra mI!li!m que

tiJP - el pz-e ced e í x •••

- Voleu dir que li dona sentit o, I!lés bé, que la ou.p.i eta esne e

destruir-la. ~ll aqueo t eas el. gl: ar-í.sme, sen se canv í.ar (.6 fJ él turalesa,
es dtfcrel'lcj.a del seu antec 'dont ae ns e il'l1;egr'!:t1.'-se a Le e caracter{ati-

guas de la xifra que el seglsix.
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- Si S 'hi intogr~s, S 'hi confondria _ argumenta el f'lm 1° s

,Servei A -, i aleshores la discusi6 seria ociosa. :P ro cal que ob
un paral.lelisme en aquesta falta d'integraci6 que el situa exaota-
ment en la mateixa situaci6 respecte al guarisme anterior. El sentit
que li d6na, com acabeu de dir, ~s de diferenciaci6, i amb aixo sol
n'hi ha prou per comprendre que es tracta d'una altra xifra, indepen-
dant, amb valor propi •••

..- Us mmmmmammem contradiu - sa~ta rapid el bessó m6s oamallarg _
xifra bis no pot subsistir amb independencia Implica una relaci6 •••,

- Si fos compreteneu no podria existir un document idebtifible
gracies a la xifra 21114335 bis. Perque no em podeu pas negar q-t1ela
denúncia objevte de letigi ~s una realitat que podem palpar i a la

x~¡, ~ qual forgosament ens hem de referir citant el ndmero d'ordre •••
i

- No ~s discliteix la realitat d 'un paper, sin6 la per-t í.nenc'ta de
lu( considerar la xifra que el legitima com adscrita a un anterior o a un

posterior que depenen de serveis diferents. Jo sostinc que un número
no pot ser bis abans d#existir •••

Totalment d~acord - manifesta el funcionari ·del Servei A -. Pero
\ el n~mero 21114335 nQ ~s repoBsable de l'existencia d'un bis seu

que ~Q dimana espontani~ment de la seva naturalesa. Em sembla que
contradiria un postulat fmnamental si l'acceptésO coroa conseqüencia
lbgica, i per tant inevitable, de la seva formulaci6 en un altre pmm

documente Considerem la possibilitat o; més ben dit, la probabilitat
Ji' que atesa la •••

El beaaé que no ~s tan camallarg com 1'altre es xopa desespera-
..

0. Jo dament el front xop i , en un to de veu gadrebé histerie, orida :
,.1..0'; - - No oonaiderem res! No peñaem enoarregar-nos d'aquest afer per

tes subtileses que desplegueu. No pertany ala nostres serveis
Ni als meus. Ho he demostrat - fa mibmrile l'antic advocat °

'f\,4pty.(

No pas a nosaltres. Us ho deveu haver demostrat a v6s~amb aixo
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1e\T.0 No em deveu haver escoltat b~ - es lamenta el funcionari.
ni - Es cl ar quefí

10 v!'lG meus dos botxins
..ti

[ aU ..

B~, i m~s llargament que no calia r. S'adre9a al
: Emporteu-vos ¡'acusat.

On ? - pregunta el guerxer, amb la cara atabalada •
- Al Servei A. Nosaltres ens en rentem les mana ,
- No em correspon - s'obstina l'altre -. Com deia •••
- Prou ! - criden els dos bessons, i el més camallarg comen9a a

empenyer-nos cap a la porta amb una impaeienxia frenetica que no li,
í permet de veure on deixa caure les mans.

o':"nBI" Retrocedim aouitats, jo est fmuLa't per un mastegot indiscutible-
ment involuntari de les seves mane que s'han disparat com unes aspes
de mol!, pero l'antic advoca t, que encara no e'sdéaa per venctrt, con-

0·1 - 'tiinuaraonant :
If:>l: a ~O'

oq o

;to

UJ

- La.qualitat d'intermediari que cal atribuir a una particula que
el cas concret d'aplioar-se a un guarisme amb la intonci6 manifeflta
de fer-ne una entitat •••

El bess6 m~s camallarg li tanca la porta als nassos, amb un cop
f seo, i aleshores h1 ha uns segons de s11enei absolut, com s1 hagu's-

sim caigut en un pou •.El gris en' remunta aban s que els altres quan ,
amb una veu primeta com un fil de cosir, pregunta :

...tJs el d~ixem, donvs ?
I .

.6 000' - No. Si ells se'n renten les man s, tamb~ ho puc fer jo - contesta

o

¡JO W el funcionar1(J'que ja gamba oap al seu despatx.

óh -

EIs meus dos guardians es queden mírarrt la porta que es clou al
seu darrera 1 després es consulte n 'amb l'esguard, esmaperduts. Sense
sorpresa, m'adono que es fan l'ullet repetidament, sense poder-ho e-

a vitar, car es tracta d'un tic desencadcnat pel nerviosisme.
- B~ ••• - diu el guerxer.
- B~ ••• - fa el gris.
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una mica m6s ser~ que ells graoies e les aspirines d'un e tona ab ns
"

i a aquella disousi6 inversemblant que potser un ia acabaré per oreu-
re que m#he inventat, i despr~s el gris lnsinua :

..- Caldra consultar •••
si - assenteix el seu company -. M~s valdra ••• - Se'm gira i ma-
- : V6s ens espere~ aquí.
s:f.
No te nda rem ~a l'altre -. Qtiesti6 d'uns minuts.
Si - confirma el guerxer - queatió d 'uns minuts •••

Es van a11unya:nt cap al paas adfs que s "obre a la dreta del Ser-
vei 13, on bi ha una el.apa d "ombra profunda" pero abans de de sapareixer
encara es giren amb .un moviment ~urtiu , gairebé desconfiat,ie1 gris
repeteix amb aquella mateixa veu descolorida i insubstanoial de pri-
mer :

-Tornem de seguida •••
,

Fero seguidament, ja en la fosca, ~ls sento o6rrer com esperi-
tata, amb una ~retura tan insensata que, dos o tres copa, els COS808

reboten contra les parets~
Aleshores~ tranquil.lament, m'allunyo cap a les escales i, fei-

zuc , pujo fina 'ala planta baí.xa, abana d'arribar a la qual m'ensopego
amb un altre func10nari que, en veure els meus vestits de tr~ball,

J
<> Olit - em pregunta :
~rfD11 Ja els heu tapat tots, aquesta caus de rates ?

Sí - die, en comprendre ilue em conf6n amb aIgun paleta que han cri-
s íJJ dat -. No e~ue da ni un.
'Iq'l.O Ja era hora - erosomriu e11.

t
u 1, 1 jo suz&,al vestíbul on, com deu ser costum, hi ha tot de ferita

.j ~ que un parell d'infermers ajude~a enfilar-se a l'ambul~ncia.
~ seu Qoatat tan decidit com puc, no sigui que em confonguin amb e11s •••
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Al pis d'en Dart, on avui ~'adrec~ dir ot ID nt n tOlnar ca. ,
).8 J3 j hi ha la Sera 1 la seva germana t la Doní.e , que viu a 1.'altra b nd

JJ ~1 del riu aab el marit i un noi de s í.aanys , O potser cal dir que hi
rsO v í.a, tot~ vegada que avui 1 'han abandonat per no :fer vida en COl'lÚ amb

t' - els dos mmBmwmmm individue que tenen a c~sa des d'anit. Com ella ex-
: ..., st plica:
• .i:,] - _ Es van portar d 'una mane ra tan arollera que en Joli ID~S a'ha eati-
o ~ - mat perdre-bo tot que convaur.e-jrí.,

":'Ci - PeL que va ig deduint de les eeve s paraut.es, a la nonas la van e-
i xamina,.-rcom a la. Lona, perb encar-a m~a minucioaament, ja que un d'ell
tU :fins i tot a 'interessli per si trobava senya Ls del que la no í.a, pddica-

ment, en diu "contactes contra naturatt• Es compren que en Joli, un
xicot energic i decidit, hatipres la decisi6 de renunciar a les
posaessions que tenien per tornar a comoncar des del no res en un al-
tre lloc. Ara, precisament, ~s a veure si encara esta diaponible un

i pis sota taulads, una veritable mansarda pel que eeMbls. que aqueat
<tltfl) mat:! li ha indicat un amí.e ,

3~tod.a, - 1 si no troben res, es quedaran aquf - :fa la Sera -. l5starem una
mica justos, sobretot amb el nen, pero b~ eal que ens ajudem, i ~O

i ~om tan soIs perqu~ som fami2ia •••
') árn Les eegueixo a la cud na , on preparen el sopar per qu an arribin

D -q Ll. ele dos homea , i la noia m'explica que els intrusos de caaa han tornat
a reparar el .deepe~tador abane de rebotre'l de nou contra la paret

!

quan s'han trobat Dense dinar.
- Hi ha hagut un saoramental terrible, amb crits, amenaces i copa de

porta. Tamb~ han trencat duea cadirea ••• B~mma L'escandol ha eatat,
I gros que la me1tat de ve'í.ns han Bortit a l'eecala a veure que paaeava,

~ero ningú no s'ha atrevit a intervenir-hi.
- ~T1 tu ?



de prirner des del repla,perque es veu que no la deí.xven abrir, 1
e 1 dosprés a la cara. Es olar q_uo també ells m 'han tramt at do tot •••

No ho vulguia saber ! 1 aquell del vestit de ratIles fins m'ha tirat
Gil un oendrer que ,per sort , he pogut en tar amb el br-ac, Mira quin blau
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Biblioteca d'HumanitatsB~, jo ~S diferent - somriu ella -. ~ls he dit el nom del poro,

- Jo en waig plena - fa aleshores la Donis - Un d'ells es va entre-
!3'":1:r tenir a pessigar-me fins que el oor li va dlr prou - afegeix mentre

s'aixeoa les faldilles i ens mostra les ouixes abla!des de cavrdenals
que verde gen ~. Que us sembla ?

S6n com animals - comenta la ~era.
- L'han pegada,a la 10na ? - pregunto.

Li han estirat els cabells, pero més que res han rebut ele I!1obles.
No han sortlt a dinar?

- S!,'de primer l#un 1 després l~altre. No oompreno com ~s que no po-
den deixar els pisos soIs •••

Tot~om hautla de fer com vosaltres - dio a la Donis,
".~ero ella no eon~esta, oar.en aquell mome_nt entra en nart i oal

tornar a com ehcar les, explioaoions que ell esoolta en silenei, tot
e. .. ~saosejant el ..-p amb un moviment reprovatiu que no s~.ben bé sl es

refereix al determini del matrimoni o a la invasi6 progressiva d'intru
sos. Després diu :

- Ho sé on anirem a parar, si aixb ooutinua •••
;i o deoideixo :

Me'n vaig a buscar la Lona.
- No - df.ula Sera -. Aquesta tarda hem oonvdmgut que ,per despistar

~ins on sigui possible, no me njareu plegats. ~uan tu aoabis, vindra
ella.

- 1 que en traurem, d'aixb * - m~admiro.
Potser res Pero més val no deixar-los sols. D'aquesta manera és

más difíoil que us segueix1n.
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davall ~s casa seva i no hi ha dubto que la oomprom t m. M'aasec done
a taula, 8mb en ~art, mehtre elles ae'n tornen e la cuina.nL'allarga

"une cigarreta que refuso, i aleshores s'he d'aixecar de nou, perque
,

truquen a la porta.
S6n en Joli i el seu fill, ell un xicot primer 1 musculat que

havia viscut al meu barri quan tota dos ~rem encara solters. }(ocordo
;.,..,',la dec í eí,ó amb que s'enfrontava amb nois mé s graae i llJ~xit amb que,

'" .J.. ....J J

V .1.;"

"\

1:

['I'1:oa

o

o

r r. -'

. ,

alp dinou anys, va organitzar una vaga que li valgu~ divuit mesas de
pres6. M6s que el ounyat~ sembla el germa de la Sera; té el seu mateix
esperit indomtable, la seva mateixa capacitat d'iniciativa.

~noaixem mentre 11 pregunto :
- Hi ha hagut sort ? Parlo del pis aquest ••• aclareixo.
~ S! - diu ell -, encara no l'havien llogat. Ja ~s nostre - fa de

oara a la seva dona que ha sortit en sentir-lo -. Ens hi inetel.lerem
..demh. Pero no et fecis il.lusions

Mentre bingui un sostre ••
" e,.l..h.J-o...si, .de sastre en té, pero em 1 'tt que quan plogui no ens ho sem-

blarh -. Torna a girar-se oap a mi -. Només podía llagar-lo una fa-
mJllliade deeesp erats oam nasaltres. La meitat de teules s6n trencades,
el terra ps sense enrajolar, una de les parets fa panxa i a
h1 ha tot de clivelles de la humi tat ••• Afegeix a aixo que no tenim
ni mobles ni diners •••.

- Per aix~ no t'amainis; entre tots proveirem
Es cIar - confirma la Sera, que surt a parar taula -. No et sembla,

Dart?
~ aaturalment - diu ell -. Us podeu endur el sofa •••

~vl/~r- 1 la tauleta de la cuina -afegeix la seVB •
Dir~ a la Lona que doni uns quants atuells de cuina a la teya do-

na - faig jo -. I roba de llit •••



, .-volien provar... entens que vull dir ? •• provar si tenia els esfin-
ters gaire dilatate ••• 1 amb el nen allí davant Tanca ela punya,
irat ~ Quan hi penso encara se m'enc~n l~sang !

- S6~dolents - diu el nene
Si hagués tingut una arma, els faig la pell. 1 poteer encara els

t· cqa 1a faré •••

:0
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~s habitual.
- T'ho ha contat, ella, com ens van humiliar ?

Sí.
Doncs eatic segur que nom~s n'ha dit la meitat. Imagina't que fina

te seva dona suplica:
No hi pena! s més, Joll Ara ja ha passato ••

a - - Ha passat ! A ml em sembla que tot just comen9a ••• Caldr~ que ene
o
¡\

'Is;:r 1

defensem, 1-com més aviat millor.

El nen s~1netal.la al eeu cos'tat,.mmftlltJmllm'fmmf!mIlBlts1lenci6e, i
sr{i ara 1adés se'l mira amb aquella miraaa profunda 1 fonamentalment ale-

áom l. gre deIs infanta que se senten segurs, protegits per la for9a d'un pa-
.. re que admiren. Despr~s menja educadament~ com una persona gran,
~ atent a la conversa que Bostenim entre remora de cullares, ja que la.

ojl~ Sera ~s coro la meva dona 1 opina que no hi ha res com un bon plat de
j-B~ .. sopa per entonar el 008 1 omplir el ventre. A casa, la mar-e era del
i I ~ matelx parer. Tots procedim de fa~ilies senzilles i sobries, acostuma-
'!ür ~ des a les mengas humils.

Els parlo de les meves aventures al Quarter;i, de primer indignat



-85-
Universitat Autónoma de Barcelona

, , 'l..Biblio ca d' umanitatsdespr6s fins i tot es riuen de 1 enginy, si ho es, amu qu e e meua

dos botxins han s oluci onat un pr-ob l eme. en apa rong a s en sor ....tida, H
- que el1s tampoc no tienen cap dubte que, si m'ban deixat 601, er er-

1" que fugís.

,.eroL., - 1 8......ra que et sembla que pasa ara ? ... ero pregunta en Dart.

[!91Ju _ N0 res. Deuen· ha Ter fet desaplf.r~i.xer la denúncia i la dcclaralü6

,~ ~'E 1 ja no e e "'n parlar~ m~s.

,r13'! .... Sigui com sigui - comenta la Sera - la llisada que t 'hanponat ja no

la treu ningú. Deuen tenir-bi malta pr~ctica, perqu~ no se't nota

res. S1 tu no ho haguessis dit •••

- sí, no els agrada deixar senyals. 1 així i tot n#han deixat, enca-

:J ra que .no es vegin ••• De tata manera, des del matí ja he tingut t empa

o ~ de re fe r-me •

els feu mal, des"prés d'ells en vindran d'altres i encara sera pitjor.

- T~ ra6 - cOD.firma en Dart, com j a eape rava que fes .... Més val ser

3: prudent •

.t.ú1 .... Per: que ? ....mossega ell.

En Joli,· sempre b~l.lic, suapbn el gest i se'm queda mira.Jlt amb

el cap una mica decantat.

- Escolta ••• ~erqu~ no apallisem aquest pe_rell que tens a ce.sa ?¡'I

tote tres, encara que vagf.n armats, els podem fer la llei ..
~Vla.

- No compliquis les eoa 9SIJ Joli ! - prot.rsta la seva "2 k -. Si

ob 0'1' Home v , ,

9U -S~'ns fiquen a casa, abusen de les nostres d~nes, ens oonverteixen

vagabunds, 1 vosaJttres' només sabeu dir-me aixb : siguern prudents !

Molt hé, siguem-ho, pero escolteu que us die: un dia ens en penedirem.

- Molt probable - assenteixo gaireb~ sense adonar-~e'n.

Doncs !

- Com tu - li die aleshores - s6c partidari de fer una cosa o altra.

Em s~mbla que ho he demostrat, oi ? Ero refereixo a aixb de la denún-
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- Per la via leenl no aconseguirem res - ~'objoct~ elle
-Totalment d'acord. Ja n'astava oonvengut abana, i més n'e tic ara.

Cal que actuem pel nostre compte, dones Si. Pero sense perdre el
yo¿.

eay, amb sepitat, conjugant els noa+z-e s earor coa, Es un treball d "or-
ganitzaci6 •••

Dr. j Que s'endura molt de}temps - em talla en Joli.
t' eo El que oalgui. Hi he pensat i ••• No sé que us semblara, pero se

m'ha acudit que una de les possibles solucions seria reunir tots a-
quella que es troben en la nostra situaci6 i formar una Plena de 00-
mando ••• M'enteneu ~

- ContiDua - fa e11, ara amb els 001z6s repenjats a la taula, obli-

,

101 ..

10" ...

.dat del menjar que encara té dav arrt,
- Molts ja s~ que no s'hi avindran. La por, les circumstancies fami-

Lí.az-s ••• Pezb tampoc no cal que siguem ga í z-ee , Amb unes quant es
nes d'homes decidits es podria ter molta feina.

- Com ? ~ s'1nteressa la Sera.
No podem tenir manies - oo~engo jo preoauoiosament -. No es trao-8+ 'un joc ••• Si ho f~ssim, hauríem d "ane z- fins al final sense deixar-

nos destor-bar per cap mena d"escrúpols. Exactament c om fan ells en
tota els ordres. No respecten ningú, no tenen oap consideraoi6 a nin-
gú. Pens o , donos, que ens podem veure oblígats a matar •••

-- I les oonseqüencies ? - fa en ~art - Hi has pensat, en les conse-
....' .quonc1es ?
- si - 11 asseguro -. I les accepto.lQ

Ve_ig qUe(Donis observa ansiosament el seu mar-í t, perb e11 no
diu res, eE!limita a esgrunar nerviosament una molla d'epa. En Dart
diu :

- No.sé ••• To t el que ha pass at fins ara em sembla que no justifioa ••
'\~nten-me, no vull dir que no sigui greu, pero ells encera no han ma-
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tGt ningú., s'han limitat a una invasi6 paoífica que e i

r_ - pre tan sobtadament coroha conrn9at •••
,,1 - Jo brando el cap, e acbp t í.o

~ - Perme't que no estigui d'aoord. La invasi6 no es pacífica, ja que

en un acte gra tu!t ••• En fi, penaeu-ji í , no hem de decidi r pas res.
en aqueat momen t .•Tots tehim responbabili te ts , pero cal veure si hi

o responem m~s bé amb la nostr-ap assí.vftat actual o amb %st arrmscat
D que, encara que ens perdi personalment. pot beneficiar les nostres
.0- - ~~ familias, la nostra olaase, la comunitat senoera.
a~nlj - Si,aixb demana una mica de reflexi6 - fa en Joli -. Jo sempre s60
b m partidari de fer coses, ja ho sapa ••• ~m senblD que ~8 el primer que

100 - he dit aque et ves pze , Pero no pensava paa en una acc í ó de tanta enver-
gadura. pérc;.uesi la comencem ja no podrem r¡:;trocedir•••

en s han violentat d 'una manera o altra , Per parlar només de mi ••• em
van amena9ar amb la pistola, erovan pegar ••• 1 el mateix han f~t amb

,,1 , ".el teu ounyat. Despr~s, 1 experi~nE1a ene ensenya que quan emprenen
una aocf.d no l'abana onen fins que han ac oneeggf,t ele seus cbjectLua ,

Es veri tat que ara no sabem qu~ es proposen, perb coste de creure

- Exacte - confirmo jo mentre m#e.mpasso la darrera forquillada deIs
)Í) (301 e.í.gz-oneque ens ha eerv.í.t la Sera en acabar-nos la sopa -. Dormiu-hi

...
) ;:to, tots pLe gata i dema, dema passat, quan ue sembli, en tornarem a par-
31 .lJ lar amb tota la eaLma qu e oaLguí, -. Faig relliscar le.cadira enrera
[ I ...i m'aixeoo -. Ara faré venir la .Lona a sopar - dic.

La Sera, sense aparent necessitat, m'acompanya fins a la porta,

G

pero dsspres veig que no ho ha fet per simple gentilesa, ja que a punt
d'obrir em xiuxiueja :

- Compta amb mi, Dom.
Tu enc~ra no tena ningú a casa - li recoñdo,

- No h! fa res. Ene interessa a tots. Es una qüesti6 de solidaritat.
- I si en Vart s~hi oposs ?
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sobre les puntes deIs peua i em besa la gaIta.
JJeixa la porta aj u atada ment:re j o e ntro al nostre p í a J on ele

G ~ dos individua juguen al domino sobre la teula del menjador El deuen

JJ

,.
havar comprat, perque nosaltres no n'hem tingut mai cap.

• En ,veure m,
el cap, a. punt :de saludar-me, pero jo paseo par darrera

d'ells i n'-encamino al menut recambr6 del costat de la comuna on sen-
funcionar la maquina de cosir de la Lona.

- Hola !Bem so lriu abane d l"allargaI.'-mee La llavis. 1 més ba í.xen _
3 LW n Ja has s opa t ?

9!JD":\ 1. - Si. Ves- hi tu, ara; t'esperen. &mm Diu que a migdia has tingut
3f{O(~': feina amb aquestes .1"2 res Ót

,.
~ l' - Si, pez-o despr-és 8 'han poe at moLt mane o í s , Ara fa tres hores que

fI¡frili.lliJ.:ll juguen sense be.dar boca. 1 de primer han t orna t a clavar duee oadi-
3~la ~ res que havien esbotzat. No e1s entena •••

Au, ves, que se~t refredar~ el sopar.
Ene acom1adem a11f mateix, ella tanoa el llumet de sobre la ma-

quina i, amb tota naturalitat, com si fos un deLs mil defJp1a9aments
diaria que fa amunt i avall del pis ~ s "ad re ca a, la porta i surt al
repla mentre jo em fico al dormitori on , sense despullar-me, m'ajec
al llit.

Durant deu minuts nomésse senten les peces de d6mino que colpe-
gen la tallla .de fusta i el raig d 'una aí.xe ta en un safareig veí, pero
aleshores es mou una cadira al menjador i, seguidament, el bocaestret

,ñ es retalla al llinda~ de la cambra que no m'he prez la molestia de

:ln

:1: (0\ tancar , Se'm queda mí ran t pot ae r- cLnc o ea s segona, s ene e dir res,
~o{) ~ una raí e-a ee tranya't de veur-e Im ajagut, car a la fi diu :
I -,j(~ ~ - Que hi feu , aquí ?

o })e~canfJo contesto.
!".l 1 ~ .... Jibe.n f3 d e s ope r ?
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~ll fa esforgos par no pe~dre la ser nitat, per~ tano

1 la' cara 11 enve rue Lí.ef.x ,

Par que ~ si er: s abe r ?

':ffJ ¡f\ He decidi t fe r economies - 11 decl aro.
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], punys

1 oxí: La resposta el d81xa. des c onc e r-te t, pero no tarda a re re r--ne i,

::119': asmpz-e amb un e calma ap az-ent , pregunta:
,

Lfl o, Cal ent end re , dones, que ja no es menja r-a né s , en aqu ,sta casa?

r Sou molt perspieag - me li'n burlo.

J ti ~ L'altre, que treu el cap per damunt la sava espatlla, s'interee-

.1.....- a8:

,.8.1s' I.lue diu ? (Jue ens tcrnltrerrja. que der sene e sopar?

~18 ~ AQueat tornarem '~s 1napropiat ....11 faig obee rvaz- s ena e moure'm del

jJ. ..

11it -. Ah!r vau sopar.

Bl bocaestret avanga cambra endins.

- 0al que aelari~ d~una yeguda la s~tuaci6 •••

- Ja 1"heu acl~J}ide.' ai1uhmmmmmmg¡mmms sovint - el tallo -. De fet, dee

.8 in que vau entrar a casa que no pare u d 'acla .....r1r-la .. Ara em toca a I!li,

Bt~8¡ dones - 1 m'incorporo sobre el matalls -. No hi ha sopar ni n'hi hau-
"t(qn re m's. Parlo prou ciar?

r Ll i Ell, que ha fet' els dar rez-s paas os Que el separaven del capca I ,

([ allarga inseperadament una l!i~ i em aub j eota pel coll de la camisa amb

si 00' un moviment bz-use que em deixa sense defensa.

erlcel - Ara mateix - diu amb una veu q_ue lt xí.uLa entre les dents - aneu

a buscar la vostra dona i ...

I.tr. ¡.;

No - l'interrompo.

Ara mateix - torna el1, i em sacseja.

~u Be dit que no.

El puny de 1 'al tra~"la s·- eco elafa contra la neva boca, pero jo ja

i, amb els peus ,f"engego fin s a la cad ira que relliscaestava prepara t
r A -
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B_ re, qu n "araoontra la paret, amb el1 damunt.Sorprenentm nt,

no s 'ha rnogut de la l)orta, re comana
~ No perdem la serenitat •••

Per mi, d'acord - li die -. A veur6 si convenceu el vostre company.
E1l, sense fer-me'n ca s, p.ro segue í z :

_ Establim per daz-re ra vagada qu í na ~s la nostra pos í o í é , Soro eLs

representanta 1egals d'un ~overn 1egitim e1egit demoor~tic8ment •••
- D'acoxd amb la 11.ei eleutoral (4) entussi sticament acoililida pf'l

pob1e e l'interrompo -. Es el comengament d'un discurs,aixb ?

- Es UTIa advertencia - fa ell -. En la nostra qua1itat d~agents d'a-
quest gove rn , tehi+1 dret de r-ec I am ar ajut i e oLs Labo rac Ló •••

- De lesv!ctimes - el torno a tallar

o -- j' i' valla
- Es indtil - diu el bocaestret,. i ara veig que s'aixeca amb una na-

a~a ma ,

Jo, que em pe n eo que es disposa a agredir-me, eakt o cap a l'a1-
.Le:' - tra banda de 11it, on ca í,c sobre una subata de la Lcna , pero en redre-

9ar-me m'adono que no té pas la intenci6 de p~rseguir-me. S'ha incli-
¡¡B'lJ

o .~!!l

nat sobre el llit i, men tre d í.u
- Procedirem metbdicaMent - abaixa el ganivet, amb el qual talla e~

llengo1 de cap a eap.
- Ei ! - protesto jo.

No'roe"n fa cas i, amb una mena de rabia fJ:'edai sistematica va
fent ttres defumibfuemla pe ea de roba, ajuda t pel a eu coLs Lega , el qual
2ra ba avangat i se les emprén amb la coixinera. Dos segons després,

rs.o IJÓ el drap de sota segueix el mateix camf ,

- o~

!l S'i A

.tb -

Que us sembla ? - ero pregUnt~el del vestit de vi6.
Domino un impu1s de bufetejar-1os i, tan Lnpa r-o f a.Lment coro puc ,

d í o :

- Es veu que hi sou experts.
- Oi que~t '1 Pero encara no heu vist res.
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emplonar-se de llana qua vola par tate costats i e '18 nga nxa al

vestit, a les mane, a i La oara ••• Amb la mat e í xa efi~noia des unten

aleshores el llit i el trossegen 8Mb la petita de tral que la Lona

té 8.1'eixida, on va a cercar-la el bocaestTet que deu haver-la des-

e obert a en un deLe aeue es coromlls. TrebaL_en amb una eoonomí.a de I!lO-

viments savia, per tal de no fatigar-se, i despr-ks encara ele sobren

ene...,rgies per deixar-nos sense tauIeta de nilll" sense armaz-I , sense

oadira ••• Els dos vestits de ¡a Lona i el meu de mudar s6n objecte

d'un atao particularment s'edic" ja que" en donar la feina par enllesti-

da el fragment l'!lés gros que ha queda t no em taparía n í les v rgonyes

Quan veig que reposen, ele preg¡¡nto amb la matf1x1calma ape r nt;

Ja esta ?
- Pe r ara diu el bocaestret -. Parlem del sopar.

- NO orec que serveixi de res.

IncJ730edul,el del vesti t de vi6 fa :

Us estimeu m's quedar-vos senae mobiliari ?
- Cent vegadas más - els asseguro.

tat ?

- Endavant ....em limito a acot).sellar ...los, i a.vango els bragos units,

com si esper's les manill es.

Ells, pero, no fan ni .un gest .. únicament es consu I ten amb una

mirada acorralada qU~m"indueiX a dir-los :

Si us heu d 'acminsellar amb els vostres aupe r-Ior-s , a la cantonada

hi he ~na cabina telefonica.

El bocaestret pica de ~eus, com un infent avíciat, i sento el

grinyol de les dents que es freguen 8mb un desesper sord que el del

vestit ele vi6 procura calmar quan li tusta l'esquena arnb tot de copets
a;r .. ,

breus. Amb l'altra ma, pero, s'eixuga una llagrima •.
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, 6 6 'b' t4t.cad'H anitats i:t:mS obta un aen t ímen t d. eX111tiao í, del í.ct s quclOra fU1 ,0 xa

2l ~ms ooulta s ot a la f'acana nerena de la o ara , del ges t , i mt1c il'1poosihl

d ' evi t ar una cr.ial1a que elle es col ten en e LLono í , aoLof CIta en un ang1e

de les par-e t a , o om si ha gue es í.n perdut la partida .. Pero ~8 un fIhngi-

ment cruel que fa m~s dura la reali te t quan e ent í a el soro11 de la

porta i la veu de la Lona que pregunta :

On sou ?
No han p10ratp no estaven aeoquinats, car tota dos es van redre-

gant i, un cop dempems, encara semblen més alts, m~m més massissoB,

r/t m~s' puf xan ce que (Juan t enen les armes a la :ma f Els ulls els bz-f.Ll en

19 B amb una Ll.uoz- xopa de sevicies 1 ara no els cal consulta....r-se arnb

l' eagua r-d' per sal ter ccm un sol home s obre la Lona, que ha vingut fins

s1, - a la porta, on una axe Lamae í.ó se li of'ega a la gorja en venre la mi-

e'i ~ Beria de la nostra camb ra ,

01- La subjecten un per ca da bre c i, anb la ma lliure, 1i esquincen
,

,
el veí3tit de dalt a ba í.x , Immedint8ID('n-t s Tian enfrontar arnb l!d., p rb

sU ~ ja hi comptaven, i surten les manilles. 1'espai d'uns minuta forcejo

f90 ~ 1 em pego amb el del ves t tt de v í ó mentre el boc ae st re-t dorm.na"la me-

IJ9ds va muller amb URa' e Lau que l' obliga a genollar-se amb un cri t de do-

lor •. El meu punjr ensopega amb una que í xadaj f em faj.g la il.lusi6 que

peta, perb ell replica 8mb un cop al baix ventre que em deixa amb la

boca badada~ sense reapiraci6. Retrocedeixó, plegat en dos, pero quan

m'ataca de nou l'embesteixo 8mb el cap 1iliIlmi! i, tot segu1t, avango la

sb "í m~ :mJlqp. fina a ) "a rma que s obre su.rt de la but xaca M' evi ta anb un no-

.te ~ viment de cce tat i, anb el ge noLt , ero e oLpeja l'entrecuiB encara

rit de la sessi6 mmmmm del nat!. ~uan caio, les manilles em cerquen

eJs canalls i es tanquen amb un espetec metal.lic.

Pero jo no en tinc p rou .. Bap enc que s "a t ans í, aLt r a vegada a la

t , amb tot el que encara ero ~eda de re.bia i de torga, m'algo

li abalango damunt amb les mene emprf'sonades que s"abaten com
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una maasa , Ell s "ac l ors i x.ís cLa qr.an la Lona ha ap:r.of:iJ· '0 .p'F @. tsa!,

100 1i la ma, pero t orna a a í.xeca r=e l.l , amb un tras d trE:v· s r que

,\ñ r€cull amb ele di te mútics, m'aoula contra la p I'E~t 1 em p {;,11 fin

que rellieco sobre eLs I'ajols amb la cara aagna nf • .n.IDtrell aleshrores

la corretja dels pentalons i 8t!lbu.na so~ ~a, dcstra ent, em lliga
les cames.

'".. ",,t.,¡,y

Deixen la Lona s ens e un fi1 eh) noba i rient f a puú.ta de ge.nivet,

la fan o ór-re r pel dormí tori, de primer dreta i després de genolJons,

coro un gas. Ele insulto, perb no me'n fan cas , ben a l'inrevés, r-í.ue n

m~s fort i el boceestret diu :

Spparem figa !

i B

, ,
Li punxen les natges perque xisolí, parque pIori, 1 es van des-

"pullant entre eLs .fragmenta de roba i les voLves dIO llana que des-

pr~$ recullen enjogas sadaasn t pero fer-ne un 11i t on el bocaostret

s'aja9a de sobines.
Í9 L'alt:re,. sempre a purrta de garu.v et , va guiant la meya dona cap

El al ventre i.'lhcciden es dre ca una virilitat repugnant, peno ella ea

'o 1 rovol'ta" 85 re ete teí,x 8dhuo quan el full del ganivet a' enf'onaa de ve-

EV res en La carn i hi fa sang , La yei,g redre98J'-se amb un moviment des-

~ol esperat i c6rrer ~ap a la porta amb la boca oberte, enca19ada pel del

vestí t de vi6 que la subjecta pel pit, 1 'p.i r-etor ca i, de í.xan't caure

l'arma, la 'va bufetejan-c mettdicar.J.en+' durant una llarga estana, sense
parar ni quan el cos cede1x com un drap que li penja entre els bragas.

:t 6~ Cal que l'al tre digui
·mlv ~ S 'ha desma_ia t ••.

ti. A~eshores el del vestit de vi6 l'arressega pela c~bells fina
1'1.tf't ,. e:aa'l--

1 [, al s eu oompany i entre iet ... (la fan agenollar arib les cames ober-

tes par aviltar-la tots dos alhera ••• Jo ploro si:l.encioSBL'lent en el
\,!.o'

rac6.
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Més endavant coneguda entre el poble amb el nom de "primeJa llei
contra l'immobilismeu, la LIe! deIs Drets Obligatoris Gorrespanenta
fou presentada al "Paz-Lament de CiutadansU pel Capmajor i el seu
"Consell assessor" i aprovada per unanimitat deIs reunits en absencia
de dos parlamentaris, un d~ells malalt i l'aItre, coro es va dir, em-
presonat arel d'unes declaracions poc ortodoxes que va fer a un pe-
riodista estranger.

Es impfussible detranscriure el text exacte de la LIei, tota ve-
gada que, com de costum, fou llegit únicam,ent per radio, a alteB ho-
res de la matinada,1 publioat exclllssivament al "Butllet:í de l'Estat",
del qual es fa una tirada de vint-i-cinc exemplars reservats als or-
ganiames rectors. n;altra banda, la seva extensi6, d'una o-rr,¡ixantena
de pb.gine~/pelque sembla, tampoc no faria aoonseLl.ab Le de reprodu:tr-
lo en la seva totalitat.

A continuaci6 d'un mmmm~ preambul que historia amb cert de~al1
els anteoedents de"la Declaraci6 dels Drets de L'Home, el te~t espe-
cifica la llarga serie de realitzacions ambAue el Capmajor ha situat
el seu poble. a 1~avan9ada de la c1vilitz~ci6 i manifésta la seva vo-
Lun+ad de perseverar en una lluita ing:trataa fav~r de la "dignifica-
ci6 humanan. Deolara el seu conve nefment que el pOble~a ates un gzau
de maduresa sufioient perqu?J sigui possible de "responsabilitzar-lo"
1, en c~nseqU~ncial creu arriba. el moment d'arraconar "velles lle1s
anacrbniques" i de substituir-lee per altres disposicions que donin a
l'individu nel gaudi pIe de la seva personaJitat", lila consciencia de
la seVB llibertat" 1 "l'usdefruit del te~ps lliure".

Es ref€reix aleshores el pr~i a les exigencies d'un "lleure
mmllUlliJñ:utllbmoreatiu" que la gran majoria només poden "realitzar per de-
legaci6n, 1 puntualitza el "connubi tradicional" entre el dret i 1'0-



9'1q

-95- u B

(1)

Universitat Autónoma de Barcelona

bllgaoi6 11 cor-r es pon errt " t eon.iub í , as segura, que la Lre ib' e ' ~ itat s-

peoialmon'L present en diotar tl,t un conjurrt de normes en 1" st bIir

de les qua Le el legislador s 'ha inspirat en "un8 reot 1nt rpr '"taci6"
de18 anhels del poble i en ~l'ordenada planií'icaci6" que reolm!la el
bó de la comunitat.

Segueixen trente-tres articles que, en e be t áno.ía , regi.amentcn
qU8~ partir d~ la promLlgaci6 de l~ llei la el,asse obrera tindra ac-
c~s al dd ne ma duce ve ga de s cada ae tnana , en seas Lons de tarda t 1 Ul16.

[lOO

UO!

oa'

OÍ~
a l,itestadi maI!'trlll.1ln:u!lÍJlentre e La mas os de ae tombr-e i de ma.íg , q.flan es

jug1.l.enels campionats nacionalo; l'entfada sera gratuita per ale ju-

bí.Lat s , meno rs .d; e da t i d.one s embar-ace ade s a parti r del qU82't mes,

ala hornes i dones casete que no es trobin en aquestes oircumstancies
haur-an de pagar la integri tat de 1" imp~rt amb un des cornpte del quinze
per ceDti, ~1E. s oI.ter-a , amb un r-ecar-r-e c transitori del quinze; per

raona d'organitzBci6 i de oomoditat, s~asüig!len dos looals de roestre-

I oí na a cada barrí i en regulen els dies d'asBiBt~neia do oada familia
o persona, si viu sola; es centralitza la venda d"entrades,que oaL
eomprar amb anticip8Ci6 per totes les seóósions del mes segUent i es

'_ i:o
c i-ea un C.OE! de Funcionario d ".r:;spectaeles eucar r egat del contrlbl de

les mÍlquj.nes-rellotge que ~1'instal.laran a'I a vestíbuls deLo C1P8S;

ee crea LguaLment una oficina de consulta pe rmanerrt que entendrh en

questions de reelamaoi6 i un servei medie destinat a diagnosticar els

embarnssos de les dones que·desitgin beneficiar-se deIs avantatges del
sau estat; per tal de salvaguardar els Lnter eae os generalt:'lt s ;instau-

.. 1 \rar& a jornada supleoentaria de set hores que les empreses podran
distribuir entre les sis jornadas laborals de l~ setmana segons les

conveni~ncies de la pr~duc~i6; en col.lo3ar-~e en una nova empresa,
tlú...l! r .#-/.tJ..y/

el tre baLl adoa- t~ el deur-e de ocaum car al seu ..,2Kfl!i"Pl'> -,..exacta

dist~tbuci6 de l€~ seves hores de lleure recreatiu, requisit sense el

qual no sera admes •••
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cBstigat amb pena¡itzscions monot~rios qte, en CKS dE r incid'nci •
ae ran suplementa' es arcb un a c cnd emna a pr es é ,

(2) LIei de la Majo~ia d'Eda~

La L,ei de la Majoria d'Edat, tamb~ anornenada "sego,a 11e1 con-
tra l'i:mm.obilisi7.le",obei a la iniciativa de dos parlaro ntaris que
despr~s de promulgada foren objGcte d'un homenatge nacionAl i distin-
gits .aub la ~¡Medalla,de 1 'Esforg",. creada ara fa deu anys per a re-
compensar les persones que m~s mm fecundes es mostren e~ treballs que

"contribu~ixen al bonestar i avangsment de la patria. Comporta el be-
nefici d'una renda que, a la mort del titular, passa als Aeus desoen-
denta fins Do la setena generaci6.

í:!i.ncorrtrast amb '~la primera l\e1. contra 1 'immobilisMc" J aquesta
és breu ,i oomeno a amb una introducci6 afalagadora en la qu.ü el le-
gislador canta les virtuts del poble, la seva enduranQa en el treball,
la seva fecuriditat biolbgioa,la saya
ti t " l' o d i 1" . ,/.aa - r.re _ a Jerarqul~, e1seu

capacitat creadmra, el seu sen-
respecte a les 1nstitucions, el

seu amor pels béns senzills, etc, tot de característique""' que el
ten a deduir que h~m arribat a una majoria d'eda"t comfo ciutadans, a
una "adultes~.u envejadora i envejada per les eltres naeiona, "encara
oamp de batalla d'ideologies negativBA af~rtunadament desarrelades
entre nosaltresU dee que el Capmajor regeix els destins de lto/eOl!lUnitat
amb mans paternes, "alhora severes i amoroses". }Jer .tot plegat, cal
donar forga i constano í.a legal a allo que "ja ~s i té exj.stE:lDciaprb-
pial. per me:r.itdel poble encamí na c per senderes de pau ,

Es raona aegl.l.ídamentque/vida adulta VOl ctir formada, IIsufioient"',
em&m.cipada j a deLe any s d 'apren e TI tat;ge1 de la It f~rula aliena tt que no
pot afegir m~s experiencia a l'experiencia acumulada ni més saber als
"dip~sits de la nostra personalitat~ Segons el lBgi~ladoT, la eomuúi-
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t8t ha assolit un estat d'equilibri que tlseria ..
ner." i, per tant, compE'tcix al~ pod re públic~ de "protegir" aqu0 te.
madure sa que ~s el bé més pr-oua t d'u.n poble.

},;n conseqü~ncia, es decreta el tanoament de totes les escoles,
aeademies i centres d'ensenyang8 o~fioials 1 privats, "convenients
en temps de fOrI!l8Ci6i tan noo í.us quan , havent acomplert la s eva mis-
8i6, amenacen amb trencar l~impll.lsdeoidit de ll'adult cap a unes vir-
tuts inculcadas., i l'anul.laci6 de tote €lIs titols acad~miosJ "la

funci6 deIs quals ha estAt sobrepassada".
Un article adí.cí.onaL preveu la crcaoi6, que mai no ~ 'ha data.

terme, d'un organisme amb el comes de :reorientar professionalment ~ls
me at r-e a , pr ·feesore i 06 tedr~tios afectats per la Ll eí ,

t (3) LIsi d ~IlJl;e..~6to8 Inver8ament Pr0;E0roionals
u Tercera llei contra 1 'imrnobiliSIL1e, la pa te rni tat do La qua L no

u. '.!d ha pogut ésaer est.abl.er-ta amb seguretat, si té s'a.tribu.eix a un arup

op .1 de pressiÓ que, de~de fa prop de treo anys , domina el "pa rLamerrt de

.,V B' Oiutadanslt per- una maj oria de cinc a dos.

L'exordi al.ludeix el'lfaticBBent els grans treballa p6blico en
cur-s , l"augment. considerable del ní.vell de vida i de la rendla "per

~b ;; fl9, pita" ..Ambmes dí.scz-ee16, parla d "unescolli tes molt per sota del pre-

:req

"3.JO i

. .

vist i dR. la caiguda conseguént en el volul'1de lfls expcrtacions; ea

refereix a unes obLí.gací.cns Lnt ernac í cnaLe ineludiblf!s i a la neceeei-
tat d 'una prepa ra oí.é que tf cons alidi les defensas de J. a pa t:rj a" i, en

dar+e r 110c, sementa 1 'obliga. da necessi tat de sacr-Lf'LcL "del present

a banafioi del futur". Aqucst saerifici, perb, el legi~lador ereu que
no ha d" ésasr exce ssí.uni reca uJ.e sobre espat L" es tt ja pr ou caetiga-

des~. S'impasa doncs en els impostas el que Al text An diu una "pro-
porctona 11tat inversa tt, la qua I tir~dra el meri t c:egrnver 8Mb car!'e-
gues "sensiblement semblants" tota la poblaci6.
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En virtut d~aqucGtes p~BmiER8, tot~ elD oiutnda ~
tinü!lt Yal ca pí,te. d 'indúutr.ia 1P.l' un c crrta t , fin.)BÍIl nl nancu ~L\ i 1

jornalar agrícola per l'a~tret tenen l'obliguci6 d. ~oclnrar
la tota1itat de les neves rendas, indistinta~ent de la procedencis, ja,
que la llei no fa cap distinci6 quarrt a 1 'ori1en de1s Lngreaos, A baue

d~aquesteD declaracions que, incidentalment, han oblig~t a triplicar
" .

Bt'!Gf $(0":' el nombre d'1nSl)eotors del fisc, sí"e2l1;ableixunce guates d/o.c··("ti al/lb

pessetes m.cneuals, o sigui vint-i-quatre mil 1 "'an;:~
'''! ~ .:j

De 24.000 a 32.000 ••••••••• 28'05 %
ii~f) ~:..... 'le' tt 33.000 a ~-l.ooo••••••••• 26'10 %

It 42.000 a 53.000 ••••••••• 24'15 %.
ti 54.000 a 65.000~ •••••••• 21'85 %
1) 66.000 a 80.000 ••••••••• 19'40 %

Mr-:'l 'En H 81.000 a 99.000 ••••••••• 16'90 %
,
H It 100.00('1 a 132.000 ••••••••• 13'4·5 %
o:.'" :lq n 133.000 a 171.000 ••••••••• 11'10 %

... ~.172.000 203.000 ••••••••• 9'75 .¡,v a

W73 .~ ~t 204.000 a 289.000 ••••••••• 8'00 of.
!1~ '!I ~-,'!!JG ti 290.000 369.000 ......."•• 6~95 ",b~ r" a F

á1ilA .. " 370.000 a 551.000 ••••••••• 5'05 %
f) 1: R 552.000 a 708.01J0 ••••••••• 3'80 %

tt 709.000 El 999.000 .......... 21110 %
A partir del mi1i6 ••••••••••• 0'99 %

ort ':r, _, ~'tB,

JI j: 8

.t.r

aquost tDDt par cent,~alculBt a partir del jornal mfnim de dU0a mil

(4) L161 Electoral

Data de cinc anys enrera 1 preveu la ce1ebraoi6 d'elec01ons "to-
tale" cada quatre anys , Pe r totals oal entendre 1 'e1eo01ó s1l!lult~n1a
deIs dirigente de l'Estat i deIs administradors locals. ~n le' seves
pr1neres etapes se segueix el proced1ment d'insaoulac16. Tots ele veIn



I ,

(la quaL cal distingir de la majoría d' dAd legal, a18 divnit) f í.qu n

un paperet amb el seu nom en nn sac, d'on un funcionari oonegut 8Mb
, :te ,Al nOn! d "interventor ve~nal" E'n treu un a 1 e.tzar. Tots ela ele6its

,
.- r'- ¡ d"ln na+e íx oa r-re r es r eune í.xen aleshores en presencia de 1'ttinterven-_.~~91 '-' ,
d"tLJJt¡S'¡ toro viapt i r-e pe te í xen la mateixa maniobra, després represa a nivell

'!' OH J' de barrí davarrt 1 'lIi:nterventar sectorinltt
• Una nova insaculaci6, a-

r--. iÍr;. J! que s t oop dirigida pe r !ll'uintprve ntor generall', pe rmet d' es oollir

e:18 tretze represen.tante de la comun.itat que, per mitja de vote.ci6

ae c.re ta i.perl3onal, elegiran el capma j or en el col.legi electoral

al qual s6n aC'lompanyats per una nombrasa eeoorte armada per tal d'e-

vitsr inoide~ts com ele que diuen que malts anys enrera hi havia en

jornades elBct~rals. Aquests tre~ze delegats ~el poblet poden votar

lliuret1fJnt qualsevol de leEl canó í.dat ur-ee presentBdcs J fno é s pa s cul-

pa d 'e lIs si el gOVf'l'TI, únic organisme amb capacd tat Lega l, 8 ufioi n:b

par pre eontar' les e snerrt edee candidatu:.r.es t es liL'li ta a I'J..'opoaar un

sol nom amb la intenci6, segons declara, de no oreudz-e ehl sentimenta

del f3 gove rna te que tian t ee pr-ovee han do na t do vene ra c.í ó a l'actual

Ca~l.I:wjor. No resulta s orpr-en ent , dones, la unanimitat amb t~u.e es ma-

nifesten ele represen'tats de la oomunáta t en unes el(~caions

oamcnt perfectes.

Un cap e legit, el CapJilHj al:', a partir. d"aleshorcs amb la segure-

tat d'inter~retar la voluntat gene~al del país, prooecteix a nomenar
,

tote eLs car-r eon d.e gov e rn , en un deIs qua La deLega la facultat de,
presentar les llistes dele aspir~nts a l'adminis~~aci6 looal que se-

'~ ran objecte de v'otac í.ó entre els tres-cen'ts trenta-tres menbr-ee del
(,

"Paz-Lament de Ciutadans" renova -1; pe 1 Capmaj oro
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}jncriu Sera, l'esposa de Dar-t,
tv ',[01 Ahir, quan d~WI)rés de la detenci6 de la Lona vaig entrar al pis

amo el propbai t de aa Lvar- ele pocs mobLas i objectes que h1 que dave n ,

vaig descobrir els p8pers de Don al fans Na tot del calaix de la m~-
~' quina de c os í r , on e La hav l a amaga t sota un munt de retalls de ro-

¡'~j'1;)Sé ba, de capees d' agull es i de 1Jodet s de fi.l La Lona per fa r98 hav í a
sup l' de saber que hi eren, pero maí, no n"ha di tres durant aque s t s

......~ lv que, en endur-se'n la policia e L s eu mar í t , ha c ont f nuat vivint Bola

o n~ot amb ele dos individus que el1 anomenava el bocaest't'et i el del ves-
',;'!¡J.tL ti t de vi6 (más endavan t aubs t í tui:b per un :al tre de llaneta lleugera,

3'b e de oolor gris olar, que sembla fet a mida). Es olar que deo d'alea-

~e hores ha dut una vida de bbstia aoorralada que fins i tot l' ntenjment
011 lo. li ha embruti t •.. t4 o, des de llavors qu e j a no ha esta t I!l~8 la

A ell se"l.van et10Ur l'endema paE:::at de la ,,101ac16 dE: la seva
t na , dos dies dura lit e le que 18., mentre era a cesa, e lE, dos intrusos

van viure pr~cticament amb les pistoles desenfundades segaDa testimo-
ni de la Lona que en s h o va exp í Lc ar +o t 8.!'Jbpe I.s i scnya Le , una coaa

O escruixidora que en Doro potsp.r va contar nmb El8.SSG. diElcresi6. rero

& .• jO; El que no ~lé ~s on dev í a 6scriure-les, aqucu t es no t es , La meya

idea ~s que va e onen ca r- la nar-ra c í.é en s or t í r del t.!uarter, a queLL matí

que el van torturar. A casa no ve compar~1xar fina ~ les set de la
"-arde.: i ara r-eo ordo quo , si b~ no va for cap mist,nri que l'bavien de-

tingut al IDati, no va donar cap ,xpl c~ci6 de com havia ocupat les
hores de la tarda. d3via encallor TI un bar per e8-

cr1ure.I la z eaua no dev í.a eacrLu re l'endema d'aquella nit, o el dia
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maca t I Van partir-lj. una oel1 a i tenia tota 1 c ar- p na d('l na fres
o-

que ancfre no 11 h avf, en sanat quan el van detenir per <= gonD. Vflf;1rl •

F,].t,¡an venir 8. bUBC ar cap a les nou de I vespre t i e19 dos age nt s

es van mostrar !!lo]t barroers en trobar-los d e spu I La't s al BOofa de ca s a ,

on s"'hsvien refugtat perque la Lena t que es va fer un tip de pLor-ar ,
"no pa ravs de dir-li q.....n e élesprós d'a:U.o de l'altra nj,t e Ll, ;18 no 10,

devia es t í.mar , Ero pensaria que no ea t ava 9;!1 ["F.\ires d.í apos í.c í one d.

d0rmir-hi, tan beLda t i amb el mal que 8.CJu~ll 'aJell de botx1ns 11
~

havien fet F\ les pa.rte, pero va vo l.e z- complir pe r demOf..itra:c ·lt que

entre e119 no havia canviat res i, en havent sopat, la Lona e~ va de-

manar altra vagada el pesari4 :Dios ab an o havt a CO.t'1PT8.t tilles qu.antes

gomas, _ pero e Ls al tres de víen des c obz'Lz--Le s , ja que el 'Jea é s que des-

pres no loa va tro~art

BIs agenba , dones, van pr e eer tar-se quan enc ar a eren al 80fh De

" oprir:ter, na tu ra Irnerrt , hav í.an ane t a oaaa neva , pero el bocae IJ tret 1 el

'rf li
Ó . "del vestit de vil, que nn es van deixar veure en a.cuanta ClrcuIDstan-

c1a, ele devien encaminar al nostre pis. Al cepdavali, ja sabien que

r mv

hi venien continuament. BIs van obligar-iZiiIBI a vEC'tír-se davant nos-

tre, d 'en .lJart i j o que ens havfem deepez-tu t en sentir ele cop s a la

poz-ta , i va n fer tot 0.0 gresca amb le. Lona pe rqub a an d 'ells ee 11

fioar el cap que tenia un t.:meró mée.-gros que l'altra.S:i., va ser una
ea de mOltfrrlE.l gt st , pBro res que es pugui ccmpar er ; ~n oLar-, amb la

conducta deLe altres dos t un parell de degen era t s que 110 han parat

fins que han prostituit la noia.

" '"De moment ene penaave m que se ls volien endur tats dos, ja que

a ella tamb~ l' obligaven a ves ti 2"'-8 e, pe 1.'0 ncmés valí en en ]JOI!l, se-

gans van dir en relac16 amb certes ir~egularituts d'una denúnc1a que

no van saber, o na val valer, especificar. L'ende~~ la Lona va anar al
~¿uartgr, i de 811ré~1 hi ha ana t mol te9 al tres vegades, aempr e sense treu-
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re'n l'aigua clara, oom tampoc no 1a va treure más n" ~íi 'R arrn, d-
vocat que van assignar-li d'ofici abans del proc~s que va t nir l]oc
ara fa tres mesos i mig, quan el van jutjar a porta tanoada, com em
sembla que en diuen, junt amb tota una colla de persones oomplicades
en el mateix afer. Entre elles hi havia un funciopari, un impressor

,
i ;l'encarregat d'una fabrica de paper que treballa pel govern.,.

En aque11 m&ment no hi vaig entendre res, ni la Lona, pero ara,
desprás d'haver llegit les pagines d'en Dom, suposo que el funoionari
devia ser aquell Carbana que li va admetre la denúncia i ele altres
dos l~operari encarregat de l'impr~s on hi havia el bis inoportd i
el cap de taller sota' la supervisi6 del quaL es serví el full Ja sé
que costa de creure que investiguessin les cose~ tan 11uny, pero no
se m'acut cap més explicaci6. ~igui co~ sigui, a en Dom li van posar
~uinze anys i un dia i sis i mig als altres tres, aousats de mera com-
plicitat.

El bocaeetret i el del vestit de vi6, doncs, no tenen res a v u-
re amb tot aixo, pero en canvi si que ~s culpa d'ells que la Lona ha-
gi acabat com ha acabat.De primer potser es pensava que, si arribava
a. congraciar-s e "Ls , intervindri en prop deLs seus col.legues del Quar-
ter, i elle potser tamb~ li van fer alguna promesa en aquest sentit,
el caa .~s que els va permetre, degrat, unes intimitats que abans ha-

o via consenti t per la f'oz-ca, i encara desmaiada, com ja diu en Dom en
1 • "', 1aseva narrac í ó , No es tan facil d excusar que a cap de sis mesos
c0menc~s a anar amb altres homes que ells mateixos s'encarregaven de
procurar-li m~s o menys discretament i que sovint fins duia al pis.
Havia de menjar, d'acord, pero hi ha altres feines a l'abast d'una do-
na, encara que es vegi obligada a mantenir, com ella, un parell d'in-
dividus que han nasout amb un os a la panxa Tampoc
sitat, ara cap al final, d'avenir-se a aquestes gresques que de vega-
des duraven tota la nit, amb cinc o sis homes i unes quantes dones
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d 'una mena que mai no havfen oonegut en aquest barri d 'b' 't~ s

lladora i, en general, honeota.
Bm faig creus que una persona pugui arribar a canviur tant ! EllaÚ 81

que era una noia tan discreta, tan enamorada del seu Dom, als bra90s
del qual havia a r-r-Lba t verge com va confessar-me un dia que li va do-
nar per les comfide:aci~s••• Ara dar-rer-ament només calia veure..-La per

r saber en que s'havia convertit. Pintada com un carrG, amb une vestits, ,
eSQQtats i ourts, d 'allo més cenyi ts , que feien girar els homes pel

..i:V!l carrer ! I el seu vocabulari ••• Aquell parell sembla que es oomplaren
_ <30 degradant-la, li van ensenyar tot de ooses que abana ni sospi tava ,

lEO I. 1 tot plegat per que ? N0 ha estat de cap servei a en Dom i al oapda-
!J vall l'han.detinguda per dedicar-se a la pr,ostituci6. Ja en devien es-

tar tips, ells,i ara probab Le.jmen t se n'han anaf a fer mal en un altre9

C~tl':JJ o an tó ,

.to.t1 Si hagués estat per en JJart, hi hauria renyit • .ra moleatnva que
vingués a contar-me coses, a temptar-~et com va dir una vegada. Parque

6mB ell, coromolts homes, en el fons creu que totes les dones som una mi-
sos oa volubles, que només pensem en drapets i en passar-ho bé. ~n tot cas,
gnou no és pas aquesta la meya idea de passar-ho bé. ~ue té de temptador
1: t 'l9 caure en mans de dos viciosos com el bocaestre t i eL del ve stit de
8BO 1 vi6 que, durant els primers temps, ni la deixaven tranquil.aa a la co-
roo sl muna i després l'obligaven a jepre amb qualsevol que pagués ? A mi, la

panys seus ho han exigit d d'altres dones
no é4únic•

Hi ha el de la Cala, per exemple, al pis de la qual se celebren

Perque el cas de la Lona

r,

¡ s veritat,em feia pena, i per aí.xb mai no em vaig decidir a complaure el
meu marit, el qual encara s'hauria mostrat més insistent a1 hagués es-
tat prou bleda de contar-li que, durant els darre~s sis mesos,no to-
tes les relacions de la Lona foren amb homes. ~lls també li havien e-
xigit aí.xb , De fet, li h o van exigir tot •.t<.:xactamentoom aLgun s com-
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de tant en tant unos reunions que algun oop dur-en do Bi' ~' a,ts

amb assistencia de noietcs que no tenen vas eatorz nye , 1 s

tres families del C8rrer on marit i muller, i els fills, couviu n
eexualmeot amb elsindividus que els han eovai t el pis. En algunes
llars, en oanvi,lsE pertorbacions s6n diferents, el marit i la muller,
de vegades tots dos, s'han convertit en espies que denuncien conv~r-
ses i fets dels seus veLna Q dels companys de treball. Cal confessar,
perb, que hi ha cases on no passa res, o sia que els agents es limi-
ten afer acte de pres~ncia sense més molesties que les inevitables
quan tens un foraster al pis.

De fet, ,el procedir d'aquesta gent no s'acaba d'entendre i, si
em fio del que sé i del que ~e observat durant aquests dar1ers temps,
gairebé he de concloure que d'ordres conoretes no en tenen cap La
Lnvas í.é. pero, augmenta; calculo que ara deu afectar ja un cino per
cent de la poblaci6 treballadora. S6n calcule aproximats, s:í,pero
no poden allunyar-se gaire, de la realitat i em penso que, fora d les
autoritats, ningú no en podria donar de més precisos. Al capdavall,
l'assumpte em pre ocupa i 'm'he dedicat a estudi ar-lo des que en J oli,
uns guants dies després de la proposici6 d'en Dom, va concloure que

"l'ambient encara no era prou madur perque fos ben acollida la idea de
la creaci6 d'un servei de comandos. D'altra banda, tampoc no e'hi hau-
ria pogut dedicar, viu pr~cticament acorralat pels esbirros que li

'\eegueixen els passos des que abandona casa seva, a l'altra banda del
riu. ~ll, la seva muller i el noi, no paren de canviar de domicili

fu i.¡ /111' ~ .a-.lli ~
i jo em passo mesos sencers sense saber on viuen.
ja que ara i adés es presenta algú a assegurar-se que no s'ha instal.-
lat amb nosaltres, i eseorcollen el pis amb l'esperan9a de trobar un
rastre del seu pas, potser un tros de paper amb una adre98 que els 0-

rienti. Es amoinador, pero ja ens hi comencem a acostumar. Més val
o

"xo que tenir permanentment dos individue a casa. Es a dir, permament-
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ment no, perque si un dia vénen, oom és Lne vtt

decidida a matar-los encara que en ~art es r penei. De mom nt l'h
pogut convéncer, no pea sense difioultats. O, m~s que jo, diguem qu
l'ha convengut la dissort dels nostrea ve'ins, sobretot el destf de la
Lona. 1 també, en bona mesura, la impunitat ambhue em seI'lblaque po-
drfem liquidar-los. De les meves observacions es despren que, malgra_t
algunes amenaces, els intrusos no presenten cap infor!!lede les seves
acttvi tats als superiora " amb elsguala aparentment no temm cap
tacte des que envaeixen un pis. Ben cert que ~6 incomprensible i fora
de tata lbgica, pero m~he pres la molestia de seguir prou vega des el

e- boca~stret, el del vestit de ~i6 i els dos ijue tenen als Cormes per

Jp

, 01 f~ haver-me adonat que, fiuan surten de casa, no es veuen amb ningú, no
acudeixen a cap centre oficial ni envien cartes per correu. Ja s~
no me'n puc fiar, al capdavall hi ha totes aquestes dones que han
portant al pis de la Lona i ela individus que les han seeuid s, p rb

~9boq 00 es tracta de relaoions caauals, d'amistats llieades en bars i altr s
,~l~ouD indrets per l'estil, de gent que ignoren la seva condioi6 d'agents de

_JJ B~J l'autoritat.
Tampoc no els he vist telefonar !!lai,ni fer visites a la fam!-

lia. perqu~ be cal suposar que alguns d'ells en tenen. Potser no els
~s ~etmea de relacionar-s'hi mentre dura la seva missi6, pero
una mioa estrany si tenim pre s'nt que la durada d "algunes d 'aquestes
missions és llarga. Pero no em vull admirar per ",,,mmflllbmll incongruen-
cies que, fet i debatut, ara ja s6n practica ¿orrent de l'Administra-
ci6. N'hi ha tantes ! Ara mateix, darrerament, el decret que obliga
a tancar tates les bibilote~ues públiques contradiu la oampanya que
~s fa per una joventut "sana, preparada i ambiciosa". On pot
se si, despr~s de la Llei de .f.i.ajoriad 'Edat,les bibliotcques eren el
darrer refugi que quedava als estudiosos? Al coetat d 'aquest miate-

,ri. perd importancia l'isolament en que viuen els intrusos,
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par la conversa que en Dorova tenir amb l'inspcctor "!i! d d s
creuria que no tenen re. a veure amb el serv 1~ of1cillo, que e

te d'una colla de desaprensius decidits e viure amb l'enquona dreta
1 a aprofitar-se de les dones deIs altres. E~na societat on,

el me~ cmnyat, "impera un desordre disfres~at d'ordre", aixo no
impossible Pero no, treballen pels serveis de seguretat, no en
dubtar. Amb quina finalitat, ja es veura urtdia o altre. De moment,
potser ni el1s no la saben. De tota manera, com en Dom ja va poder

!ñ mmmmmJl!sm comp r,-ovargrhcies a en JOli, queda totalmen t descartat que
sto nomás s'instal.lin a casa de les parelles sebse f1lla 1, per tant,

:J 9 que la seva misai6 sigui la que ell ela atribuia. L~caaualitlit va
~fer que els primers de que vam tenir noticia molestessin pErelLes

sense desoendencia, i al capdavall tampoc no es tanta casualitat si
recordem que un tant per cent molt eres cut de matrimonis de la mmaa
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classe obrera ens vei e m ob11gate a esperar uns temps m$s favorables;
ara com ara, els fills no sabr:!em com mantenir-los. Els qu1 en tenen,

"más aviat ~s perque han badat.,

Dia 3

Rem rebut, per sisena o setena vegada. ja comengo a perdre el
~compte, la visita de dos agents qu~ busquen el meu • Ja van ve-

nir un altre cap, aqueats,els recordo perqu~ tots dos vE\P plens d'a-
nella i un d'ellsfa una fortor de perfum que mareja. Em pensaria
que e6n invertits. E~tot cas, ni llavors ni ara no han manifestat
el m~s petit 1nter~s per la meya. persona o per les meves coses, com
d'altres que han prava t d 'ins1nuar- se o han remenat la meya roba in-

~/iITe.""h",Q ,
ter10r amb més tal )$ que no calia. Aquests s6n seriasas 1 van per
feina. Han abert 1 'armari, ban mirat sota el lJ.it i el sofa, darrera
les portes, a l'exxida, sota els fogons ••• en una paraula, arreu on
podia baver-se amagat yn bcme Més estrany és que bagin vblgut veure
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tamb~ el pis del costat, on m'han fet ao ompany ar=Lca 'O é H a ca ar
el pany¡ la olau del qual he pretes qu no tenia En aoab r d
hi un cap d'ull general, s'han entreti gut a oorop 'ver el funoionu-
ment del diposit de la comuna i de les aues aixetes de l'aiguera, co-
sa que ignoro quina relaci6 pot tenir 80mb la b\1squeda d'en Joli l:'ero
sempre hi tehs sorp~eses,a~b ells.

Abans d'anar-se'n, m'han recordat l'bbligaoi6 que tenia d'ass~-
nyalar la presencia del fmgitiu si ln '!hemIhm sabia res, '1 jo hdp.e ap ro....
f~tat per preguntar-los par la Lona, pero tata dos han fet un posat
oom si fos la primera vegada que en sentien parlar.

Es la noia que vivia aqu! ~ els he dit~
_ Sels ? - s'ha interes~at el del perfuma

De primer amb el marit i després anb dos homes d'aquestsooo
Oom vol dir, ~' aquests?

_ sí, d'aquests companys de vost~s que es fiquen a les case •••
,Ells dos s'han mirat com si mmmmmmmgmm no m'entengu6ssin

Dos 1nspectors I?
- No ho sé, si ho s6n. Dos agents.
- n'unifo:rme ?

No.
Aixi no ho eren, d'agents. 1 que hi feien, amb ella?
S'hi estaven. Com d'altres s'estan en d'altres cases •

- Ah. rellogats
- No, no !

- Parents, dones?
- Tampoc - he fet sense perdre la paciencia -. Dos hornes d'aquests

que t'emprenen al oine, t' aoomp anyen a oasa i ja a "hí, queden o
,

Ells dos s 'han tornat a mirar, ara amb una llarnbregada de gent
qae a la fi veuen les coses cIares.

- Ja oomprenc, putejava - ha dit el que no duu perfumo
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Pero si teia homes pe L s oines •••
- No en feia ! Se 'ls van posar al oostat quan hi era amb ell 1 d 8-

prés es van 1nstal.lar a viure al pis.
Tots tres? 1 d'aixb vost~ en diu viure honestament ?

- Potsar no ho era, el seu home ""ha oomentat l'altre -. Devia ser
un amio, el macarr~ ••• Els hi proourava ell, els clients ?

No he pogut més i he esclafit :
- No no volen e.ntendre
- Ele tets parlen tots sols, senyora. 'i vivia amb un horno que 11

proourava altres homes •••
- Es que no els hi proourava ! Com ela ho he rtedir? Aquest parell

van pegar-lo, el mmmummmmm van torturar, 1 després, quan va ser a la
pres6, ••

El del perfum ha algat la m?!per interrompre'm.
El van deteni~, dones ?

Sí, per una denúncia •
Es oompren. Tantes immoralitats no podien passar desapercebudes -

ha Q~mentat l'home de cara al seu ool.lega.
Quinas immorálitats.?

'\No em dira que troba correcta viure amb tres homes ••• La llei no ho
plfrme-t.

,
'\- Llavors, per que els hi p03en, vastes, aquests individus a les ca-,

ses ~ - he dit, agressivament.
- Nosaltres ?

Semblaven sineeramen't estranyats i,tot d'una, he vist q_ue no ar-
ribarfem enlloe. No valia la pena discutir-hi.

Deo anar equ1vooada,doncs - he reoonegut.
- I mólt equivocada - m',,:\E'. sermone jat el del perfum -. No sé si mm

interpretar-ho com una falta de respecte ••. - i tornava a oonauLtar el



o

a. q

~eo T ~

.t s ílJJ

o'

O~

-109.... u B
aeu compa ny anb 18 mí.rarta ,

L'altre s'ha arronsat d'espatlles.
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....])ones ! - ha fet despectivamente
El del perful1lha repetit el gest i l'expressi6. magnanim, i de.§.

prés, quan ja ba í xauen les escales, encara s 'ha tombat a brandar el
cap mentre jo desviava els ulls perque no hi lleg:ís com el s odio •••

Dia 4

De bon matí, quan en JJart tot j.ustacabava d " anar-se 'n, ha COI!l-

paregut una dona a netejar el pis de la Lcna , Es una dona encara re-
lativament jove, d'uns trenta-cinc anys, que fine i tot seria bonica. ,
si no t1ngués l'ull esquerra una mica desviato No l'havia vista en-
trar, perb en sentir eorolls a l'altra banda de paret he acud1t a
ve uze que passava. ,

_ Ah, hola ! - ha dit ella en adonaf--e e de la meya pr eaancí.a- Ets
la veina ?

Hav1a estat amuntegant tot d'objectes en un eost<t i ara tenia
l'e~combra a les mana. S'havia posat una bata i al cap duia un moca-
dor que li protegia els cabe11s.

Qu~ hi fa,aquí ? - li he preguntat.
EU a ha rm.gut :

_ ~om,qu~ hi faig ? Netejo una mica abans de portar els mobles.
D~aqui veig que no esfoot aprofitar res ••• 1 que brut que ho van de1-
xar tot ! Si no tinguéssim tanta pressa, em faria pintar lee parets •••

que tenim dos nois, pero tots dos e6n a l'eetranger i només vánen a
l'eatiu.

- Pero aquest pis ja estava lJogat, hi vivien uns amies meus •••
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_ Se'n van ana r , oi ? - m'hn objectat ella. Bibliotecad'Humanitats

. :I _ Els van det 'nir, pero el pis no J!l~an daixat. Hf. t rrhaz-an •••

I no No - m'ba contradit ella - Si elo van detenir ja 1'10 hi poden tor-
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nar , No saps que els detinguts perden atrt omatd oarnen t el dret d

a ocupar el pis on vivien ?

- Des de quan ?
"Des d'ara. Ahi;t: a la nit van radiar el decret, pero ja f,~ia diefl

que se'n parlava.

No n'havia s"'n"tit dir res, jo - be conf'e s sa t ben f:rancament.
, , '\sI. El meu mari t i jo l' esperavém amb Lmpac Lencí.a , pez-que 011 érem,,

amb ele s ogz-ee idos noies s ol t ez-ea, no s'hi podía viure. Tu e ts

casada ?

S:í..

- 1 ví.ví.u 801s, tu i el teu heme ? Dones no s aps la sort que teniu.

- De que fa,el seu marit ? - 1i he preguntat Ll avoz-a,

Digues-me de tu. Hem de ser bones amigues ••• Té un oarreo ofioial;
11

~n funcionari.

- De la policía ?
sí.

Naturalment, calia que ens caigu~s a~uesta altra desg~~cia da-.
munt. Ara qued¿lyPerfectament explicat que aqueL'I parell d'ahir fes-

sin una oomp~ovaci6 de~es aixetes de la cuina i del dip~sit del w~-
ter.

Sense adonar-me del que feía, he anat retroeedint cap a la por-

"ta, pero ella ha dit :

- No cal que te'n vagis. Acabo de seguida i després podem sortir a

fer un cafe, Fammmmmmmmmmm Qu~ et sembla ?

He d'anar a la plaga - he mor~olat.

G Ea d 'hora, encara - ha pretes ella.

1 bi ha tota la fe ina de casa •••
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gLacada , quar~a dit :
No d~u ser pas perque s6c la dona d'un policio •••

o ,

'IRíl .... No, no ••• 1 ara ! - l'he tranquil.litzada.
_ Perque ha trobaria molt ~leii,molt of~nsiu ••.
_ No, ~s que tine feina de veritat ~ he insistit.

Potser ~J5.oha oregut, ja que en tomar de la pLaoa ha trucat al
DP pis. Jo, perb, no he eontestat. Ero seria impossible de prendre-h1

fe sense trair €lIsmeas sentiments. Es olar que a la llarga taI!lb~se,

L -

\,.

1

> 'IDJ

n'adonarh. S1 m~s noy així ha oreu en Dart, el qual al vespre, guan
I

li ho he eontat, m'ha retret discretameJlt la neva actitud. Al capda-
vall, diu~ a nosaltres enoara no ens han fet res. A mi, la veritat,
no em sembla motiu sufi~ient per confraternitzar-hi Si n0 ena fem
solida~is els uns deIs altres, esteroperduts.

Abans de roigdia, els nostres ve1ns han portat els mobles i, a
la tarda, s 'han instal.lat defihitlflvamental pis. A ella no l'he
vist, perb en eanvi he pogut llmoar el seu marit, un home rabassudet
i d'aspecte amable que desmenteixen els llavis, prims i oom tallats
amb un gand.ve t , Pujava l'escala xf.uLarrt, oom si tingu~s la conscien-
cia tránquil.la.

J.!..'n havenf dinat he rebut la viS! ita de la Donis, 801a. Diu que
ara s'han refugiat en una barraca del. afores, en u~~~t. En Joli,
que 8mb tantes anades i vingudes s'ha quedat sense ~eaa, ara tre-
bailLa aquell tros. (e oamp , en ap arenca aband onat , Es ben normal, ai-
xo. Als pagesos els han posat tantes pegues que la major-ia han pre-
ferit pae aar=se al pro1etariat industrial. Entorn de la):üutat i ter-
rR endmns, dones, hi ha molts camps a disposici6 del primer que vul-
gui appdcrar-se'n.

En JOli, que ja ha eavat dos banoa Ls ,'ara es d í epaaa a plantar,
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,8Q _ D'aquí qvue les plantes creixin,j a ens podem haver mort d g na -

pero la Donia es mostra poa optimista.
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m'ha diñe
_ ~i CTeixen - li he fet observar - Al capdavall ell no hi enten

gens, en les feines de pagesia.
D'hortola - m'ha rectificat ella abana d'afegir - : Hem onnegut

un vell que l'aconsella i fina i tot ena ha faoilitat el planter.
Sense aixb, no sé pas d'on l'haur!em tret. Ja pots pansa -te que es-
tem pelats com una,rata.

_ Puc deixar.¡;tecent pessetes ...1i he ofert -. Només en tinc oent-
cinq~anta per acabar 1e passar la aetmana, pero d'una manera o altra
m'ho arreglar~ •••

No- s 'ha fet pregar. 1 tampoa no ~s la primera veeaéta que 1 'aju-
-c;.do" tot i estar ben oonvenjáda que eLs diners no me 'ls tornaran mai •

Aquesta fugida inacaba ble no pot acabar bé de cap de les manerea;
m~s tard o m~s d'hore,el pesc8ran. 1, d'aixo, ella tampoc no en dub-
·ta.

....Pero que podem fer ? - diu -.
loooJ Per que no ua _ae pareu ? - li he p ropoaat ,
_ Separar-nos?- Si vivim bé, ell i jo ! Només que ena deixesain

en pau ••.
o..

_ Potser us hi deixaríen. Per que no ha proveu, si us descobr~xen
a 1'hort 1 teniu temps de fugir oom DlelmID.Ifimtt fins ara? Valdria la
pena de saber qu~ farien,en un cas aix!.'Si el seguirien a ell,
a tots dos o a ningú •••

,Pero ella ha brandat el cap.
_ Si ara ja ~s prou difícil trobar un lloc on amagar-nos, imagina't

que passaria si n'havfem de trobar dos! 1 després hi ha el nen •••
- El pots portar aquí,en ~rodi. Ja ho havies ~'haver ret , t'ho he

dit altres cops. Pensa-hi. ~8rla'n amb el teu marit.
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Pero ja sé que no ho farh en o podrí.a l!lE!1im '

seduir-10 aquesta idea, assenJ~t coro ~s en el seu agosar8m.nt, 1

11a, en canv í , té un sentit tan estricte de la familia que , si h d

rebre un,em penso que més s'estima que rebin tots, el noi inolos.
No s'explica de cap m~s manera que sempre s'ha~i negat a confiar-
me'l.

Dia 7

Hem tingut un bon espant, a~uest vespre. Ens tooava oine i, quan
s'acebava el notioiari, se'ns han posat dos homes al costat, dos per-
feetes deseoneguts que no recolftdohaver vist mai pel barri; ni caz-a

,feien de viure-hi. Pero una de dues, o perseguien alguna altra fina-
litat o han vist que s'equmvocaven de parella. M~s probablement aixb
darrer. D'"altra banda, durant aquests dos dies darrers hi ha hagut
el que en pOdríem dir una altra "ofensiva" , ja que després de dues
setrnanes de calma he sabut que entre abane d'ahir al vespre i ahir
a la tard.a han estat enva'í.d es tres families mé~del carrer, en aque t
mome~t potser un deIs m~s castigats de la ciutat. ~erqu, aro ja es
comen9a a saber amb m~s faeilitat que abans, qui té hostes indesitjats
a oasa; la gent no se n~amaguen oom ur~~y enrera, quan tothom els
pasear per parents Suposo que cal interpretar-com un bon s8I1yal.

Sigui coro sigui, nosaltres continuem lliures d'intrusos. Si más
no re1ativament , ·perq u~ b~ hem de comptar poc o molt amb el policia
1 la seva dona que v í uen al pis de la Lona. O potser m~e B,JUb ella
que amb el1, tota vegada que l'home es pass~ maltes hores fora de
casa, mm mentre ella ~'est~ practicament tot el~a al pis, on deu a-
vorrir-se. Deu ser per aizb que 8vui se I!l'haficat a C888 aprofitant
que tenia la porta oberta.

- Oh, quf,n pieet més ben posa t que teniu ! - ha dit-.
Eren ganes e :afalagar. 1<.:8 cert que tot ho tine net, COI!l escau a

,
una dona coro jo, que em mmmmmpmm considero una bona caranasera, pero
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els mobles e6n podres i vells, comprots de

que vaig voler estrenar-lo.

Pot comptar ! - he feto

- Digues-me de tu ha 1nsistit, c~m l'altre dia -. Al capdavall no

s6c paa tan vella ••• ~uants anys em f' arf.es ?

- No ha ~~. No serveixo, jo, per endevinar l'edat de la gente

No dec haver pogut amagar del tot la rueva hostilitat, per-q us

s 'ha quedat cal] ada un noment i després ha dj.t :

NI') et s6 e simpatics., 01 ?

He contestat amb una altra pregunta:

Par qu.~hi heu vingut a viure,aquí ? ~s un barri obrer •••

No l'hav1a invitada a aeure, i ella ha repenjat una ma contra

respatller de la oadira que tenia davant, pr0p de la taula.
. ,

- I que no ho som, nosaltresto obrers ?

Si el s eu mar-t t és un ••. un func.í onar í., no. En tot C8S, no de la

mateixa manera que nosa1 tres. ~il1S ara no haví em tingut mai ninlJ\i

- 1 et molesta? - ha fet ella.

He procura t mostrar-me prudent :

- ~Ti em molesta ni m'agrada. Ero aap greu que la Lona s"ha...gi que dat

senee pis.

- Aquesta no í a quediua que van detenir ? Ja eape que no hi té dret,

ara.

~ Encara que sigui aixi. Jo tino dret de doldre-me~n, oi ? - he re-

pLLcat una une a agtiessivament. Erem amigues.

- Pero no és pas culpa meya !

....Supos o que no. Si no haguessin vingu t vostes 1 hauzí.a vingut algú

Siltre. Pero m~s m'hauria estimat una femí¡ie obrera - he afegit mal-

grat els consells de prudfinIhia que no parava de donaz--me,

- Tornen-hi ! - s~ha ':'mpacientat ella -. Cobrem un jornal, veritat
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També el deu cobrar el Oapma j o'r•••
El Gap:na j or ?

Es cIar - he dit -. Es de familia militar, senge fortuna. De béna
no .en t~, o no en tenia •••

Proute m'ha tallat ella -. On aniríem a parar?
Vost~ dira - he fet amb sorna, mentre em melera par pr, ooar-la

dI! a quella. roan era.
FIla no s'hi ha pensat gens •

_ Sapa que per unes paraules aixi et podría denunciRr ?

Erem l"una dav anf de,l'altra~ jo amb e L drap de treure la pala

a les :mans, sense saber ben b~ si em mirava de pIe, ja que l'ulJ li
,

guerxava l\ll~S que l~altre dia, potser perque esteva enfadadc, i sense
adonar-cae 'm ro'he traba t dient :

~ ~er que no ho fa ? A voste rai que no li cal anar gaire lluny •••
S "ho ha empaaea't , Amb un to gairebé huní.L, ha mormo La'b :

Jo volia que f6ssim am~gues.~.
Un dia ~ he dit jo llavors -, el seu marit poteer es veura oblm-

gat a detenir-nos, o a fer-nos un escorcol1 ••• si - he aixecat més la
.t veu en adonar-rue que m'anava a interrompre -. JOs sap que hi ha es-

,
ooroolls i d.etencions. Aqu! I!late1xvénel1 sovint parque tinc un ounyat
que es va escapar.~.

Que va fer ?

...., Se'n va an an de CBSE'. pe rq ue dos d "aquee ts individus lJIIB es van pro

pas~ar amb la seva dona.
':[9 - Quin s individus ? - preguntat ella oom 1 'altre dia va fer un deLs

D policies que persegueixen en Jo11.
Ho he hagut d'explioar de nou, perb ella no sap dissimular tan

bé oon els altres i he compres que ja ho sabia Li ho he dit ban olar
quan ha f1ngmt ignorancia :



!TI

I

no 01'

BO

su ;:;\

_ . oflr.

re i .-

o r

i'W -

:O~ .co

~.J 'IJ

:.u,

00

-116- Universitat Autónoma de Barcelona
10 iblioteca d'Humanitats~ En parla totho~. Pero encare qua no fas nixi, vOQt , com n don

d'un poli cia que és p n "haur í,a d' es tar al oorrent.

Ella a~ha entossudit :

- Par q.ue ?

Parque aquesta individus també s6n policías.
Con ha sap ? Els ha de~anat algú el ca~net ?

_ No, fins ara no s'hi ha a t r ev J, t ningú. Ja a'ho pot penaa r ••• Han
, "

l11ga t les coses prou bé pez-que fas prac t í.oamerrt impossible de dema-

nar-los-el.
PeDO.. •• - ha comen ea t e 118. •.

Jo llhe tallada:

_ Ha di t que vmli a que f6ss im amigues, pero no hi pot haver amí.et at

s~nse franqueaao I vost~ no ~s franoa. A part d'aixo. caffili deia,

.un dia el seu mar-at ElB po t veure obligat a venir a fer un es coro oL'L,
o sigui a yraotar-nos coro un enemia ••• J~m sembla que vont~H ha volen

tot : que ene a jup í.m i, a Lhona , els fem bcn a cara.
No us ha moldstat ningú - a'ha defensat ella.
Han molestat pernones coronosaltrea, com la Lona i el seu merite

Per que l'havien de condemna.r pe r una denúnc í.a, a el1 ? r a ella,
'\ l'h . it i 4') 'h -t. 1i .,.per q~ue aylen de proot u r ! M o po, exp_ car -,

Fas acasacions que et poden aostar aares - m'ha dit -. De proves
no en deus tenir •••

Tampoc no ero se rv í r í.en , De tata manera, sí vol, la puc portar a

algunes cases on hi ha individua d'aquests. Ele hi pue portar 13. tots
dos, e vost~ i el seu I!l.Brit. I,ooro que ~ll ~s policia, potser podrh
demanar-los que s'identigiquin. Així sortirem de dubtes - he afegit
amb ironia -. Que ero contesta ?

Pero ella ja s'hevia separat de la t~ula, com si les ~eve8 parau

les la IDaleatessin, i caminava cap a la porta.
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Naturalment. 1 vost~ tamb~ ha estaria, al mcu 1100 J.1

tre sortiem al repll -. Perb en la seva posiei6 11 resulta

t~ncar ele ul1e, 01 ?

Ella se m'ha girat:
_ No pot parlar, sense ofendre ?

- 1 vostes, no poden vinra senee humiliar la gent ?
M'ba eonte~tar amb un cap de .porta que voldria ereure defintiu,

sense conseqüencies,i que ara m'enquimera una mica. Patsar no bavia
d'bave~ parlat tan cIar. Es un defecte que tine •••

,Feia bé de malfiRr-me, pero no em penaav a que la ve rrjanca f6ra
tan meaquf.na , Perq ue s Ln tres A.tifmts que van prosentar-se la matina-

da paaaada par f or-ca eLs ha d "have r fet enviar ella, o el seu Mari 't.

]lin:3 ara aempre n "hav í en vingut nonés un pa re 11, i mF1.:tamb t n+s poco

dios de d1stlineia. 1 l"esIJoreoll taI"lpocno havia enta1i [!leitan minu-
0168.

Ene van des pertar a quar ta de tres, quan trucaren Lmpac f errtrae nt

a la porta, i oom que en aquella rore. no podí.a tractar-a8 de res de

bO, la ~rimera cosa que vaig fer fou treure?m el pesari i deixar-lo

daz-re ra e '. .g1b.r;el~ rlª. J-'aiguera; ~6 un indret on ti rrí.ngú no se 11 a-

eudiría de buscar-lo. Ells, per~, anaven per una altra mena de feina.

:El de la oar a 8platada, que deví.a ser el cap do colla, va mirar-

me de dal taba ix J tan detingudament con si ros a la tira i examinés

una euge.

Dart ? - va preguntar~

- Es el meu marit.

S1; darme
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Pero ja s "hav í a Ll.e va ti, en a que 11 mom errt ,

on teníem la conversa.
Que pasea? - va dir.

- Tenim ordre d 'efectuar un escor.,..coll.
N ens va mostrar cap paper, ni l'hi varo demanar.,tot i que jon

vaig estar t emptade de fer-ha quan , un cap al domitori, per 01'

ca ren , el capitott m'exigí que em de spuLl.é a•.~l o of em VH fer un salt
fina 8.1a boea~ ja que si b~ ha tenie~ tot prevint, se~pre havieM con
fíat que només serian mnam dos; tres, potser no els podrietl do~inar.

EYl nart, que s enb i sva r'lés seré que no hauri~upasat, ya pregun-
tar-li :
- Em pensava q_uc l'escareoll nom~s es referia a la casa •••
- Es un escoreoll de tercer grau - va ~recisar l'indiv1du -. Afecta

la CAse i les persones que hi viuen o es troben presenta en el
de l'escoreoll. Cal que fem un inventari. Despulli' e - rep r,ti o 1, en

veure que continuAva senOB fer cap maviment - : O s'estima m~B
despullem nosaltres ?

Vaig obeir. Un dele altres homes s'havia tret una llibreta for-
9a gruixuda de la butxaca i. assegut a tocar de la tauleta de nit,
es pnepar-ava El apuntar el que calgués. El t.e rcer individu, escabyo-
lit 1 ce dave r í c , coro si feB any s que no hagués v í st el 801, va l!l.InBlm

Jl~mmmihimuimmihimñm recollir la bata que m'havia ttrat damunt
en sentir-los .~mmm trucar i la oafliK8 de dormir que duia sobre la
pell., Va cantar el nom de tates dues peces en veu alta i,
tre escrivia, el eapitost pregunta:

- Dorm sempre així, sense bragues ?

-su •• o No n 'han d a f~r re8 ! - em va í g zcpene ar,
TotB ti'e.3 van riure amb una rÜ:l.J.letaantlp~ttca, perb 110 van in-

sistir. Havia arribat el ~0nl del meu marit, el qual, com jo, va ha~
ver de quedar-se uu COB un euo fina qua es van cansar de l~escorcoll,
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~ai no he vist una feina tan ben feta, d'exp rt. Ven tr Ir tots

eLs calaixos de 1"armarí , compJf.en i ClasSi~ic8ren la roba que h~ ha-

via i la van anar amuntegant per ter:>:a,de qualsevol manera; el c8-pi-
tost es va enfilar eh una csdira, sense treure~s les sabates, brutes

,
de fang, pe zque havá a plbgmt, i examina el cepdamunt i eLs preotat-

ges plena de capees on dese menuderies; segvidament va anar reseguint
el s mainells per si 11i havia res dis~:j ..mulat i llavore, amb una pila,
es va ajll.pir i mmam:fuIlJJAexplora la post de sota amb la vi Bt::: i els

di t s , ;~a ser tan minuci6s que fins dea ccbr f coses que em penaava que

j'a no tenia: dues dents de qu an era pe tita., dins la oapseta on les

havia fioades la mare; un bla de cabells que, en teu:pA del nostre
festeig, en 1Jart duia sempee a la but xaca , sota la tapa del rellotge;

una fotografia del pare, ja vell, pOJ despr~s de sortir de la preB~;
la primera toia qne un no í, '78 regalar-me,ihmIJa al ba Ll¡ la targeta fJ8-

grogu~'ida d 'un El amiga amb m q....naL va ig renyi. r, aLs d í ace t anys •••

Tot es va amir q...,uedant esoampat al s no streEJ peus , aena e que fesain

cas de les protestes i deIs insul~que els adregBva,
Quan se les van emprendre 8flb el llit, el desordre de l'habita-

Ci0 era tan total que -ben po e podien a f'egi.r-hi eLe Lí.enco.Le, la

f'Laee ada , la tela del. matalas., la Ll.ana que he/cobrí tot, ·OOI!!. temps

enrera al dor.mmtori d'en Dom i la Lona, el somier, els traveseers •••
No es van oblidar d'apuntar ni els cargols.

Després l'escrivent es va haver d'asseure aterra mentre escor-
,

oo.l.Lavan la t.au.l.eta de nit i el cadaveric oantava amb la veu j a una
mica ronca :

- Un orinal gairebé ncu , ae nse sedimente ••• un parell de sabates de

dona, rie g.ces , de mj.g "ta16, número 35 ••• un p.ar'e LL de rnit;ge anb 11i-

ga oames , •• un ::..1trc pare 11 de mi tges ••• t:c€S mocado re d 'ho¡fle, amb la

a ane f'a verde ••• un de dona, ae ne e s ane f'a ••• un ane Ll. amb U"1a pedra
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.A la fi van inventariar la roba que havíem dut amllm.iunm quan ene

duspul~~rem par a~ar-l109-cn B dormir i que ara era sobre la cadira.
En aque LL nomen t ja gairebé no podía conteni r les llagrimee, esclafa-
da pe r aque LL desee tre que ja nonp odz-La reparar maí. del tot S "Iiav í en

paane ja t po r damun111a roba es oanpada se n se cap mirament, sen a e una

eng run a de deLí.ca deea , anb ganes de moLea t ar , do perj ud.íoar -noe , la

tl31a deL TIm.ta].E·I~~ll'havten trHct¿;. ia :;8n be i-r oerarnent que dFltJprésvaig
vauro que estav~ to~a BsqlinQada. Dona part d~ la liana se la van
endur amb ele peus , escales avaLl,, on aque st matí onoara 6e'n veia

rp.stre•••
El pitjor de tot, .per-b , VI3. ser el corrí at :

- Ja torna:rem - va p rcne t r-e el ca pitilla"\;.

Estic eafore!da : encara ela falta eacorcollar i inventBri~r
el monj ador-, la ou í.na, la comuna, la cambra dc.:¡IG mal ndr ecoe , l'e1-

z í da •••

Dia 10
'\Aea~en d'anar-se'n. Aquest cop han vingut a la tarda, en abaen-,

oí.a d'en Dart, pataer per humí.Ltar=me más, ja que t ambé m'han fet
d'e~1)ullar i, aene e eJjmeu)na~it,no ~s bcn b6 el mat eí.x; Per si .fos

aquest matf m'havia vingut la regla. Senee vergony~, pcrqu~ l~odi
no me'n c.eixa tenir, pero amb un fastic immens pel meu COI:'!de dona

que tan inoportunamen t ero feia t reí.cí.ó , he hagut de permetr-e que
violessin una mica m~ri la BBva intimitat cada cop que un d'ells em
mirava i, 8mb als \.:..llsmaliciosos 1 lúbrioa, anave seguint els me-
nu~s rierals que em baixaven per les cuixes, tins ala ganolla, d'on

degotaven, perque no m'han deixat eixugar; mentre eacorcol1en no

volen ~ue toqui res.
Han fet el men ja dor-,avua , Han estudiat lFl tap:la per sobre i

per sota, com si BmBmmém sospitessin que s'hi amagava
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xant, amb la oonsegtient 9Acampadisc.a de terriea, ooberte i roba..d
taula. En el proo~e, m'han trenoat dos gote, oino pI ts i la tapa
d'una sopera, perb elle ho han apuntat tot com si fos sencer. Tamb~
han pres nota de les peces que jo duia posades, sense preocup8r-se

,-que moltes d 'el1es ja les van inventariar en fer el dormi tori.
Tot plegat ~s un embull del qr aL no sf: com ene so z-t í.rem, ja que

pe L que han dit més endavant paasa rá un altre inspector, de categoria'
m~s aIt" a comprobar l'exactitud de l~inventari. le p:r.imeT,p~ro,
enspeldra ana r al Quarte r a firrofirles relacione. l'.:noarano saben

"quan , pe rque abana han de passar les Ll í.s t ee el 'objectee en ne t , eJl u,
~aper oficial.

En aparenga, sembla una feina molt ban fet8 i metioulosa, oom
vai.e;dj.!" pe:r:b en el fans prooedeixen s enee ve rí tabl,erigor, oosa que
demostra que, fet i fet. nom~s ee tracta de ganes de molestAr. ~er
exemp.l.e , no han donat ni un e ~)P d"ull a 1 'ha bi tA.oi6 np, nCl:rrrti r, oom
eLs ha gué s pa aazrt 'pen al t la posfJi bili tet que, entre el pr-í ner es (;0.1'-

eol1 i el d "avut , alguna objeotes po~n have r canvint d"',Lf.oc ,
,

tenir-ho preaerrt, ,Aquesta manera de proceCl.irem I,ermetra de ree oldre
un problema que c omen cava a p.re ocupar-me, el del manus orí,t .. .Ira s~

que puc amagaz-s Lo trftnqnil.J.ament al :.:1o:rmitorifins que v í.nguí, la ims
pecci6 superior. De passada, confio que tBmb~ podr~ salver el pe~ari
qu~, de momerrt , con tí.nua darrera el gibrel1 de la pica ~

Dia 11

1ns han despertat a do~uarts de dues, pero a~ueta vegada només
venia un inspeotor. Les coses han anat més de pressa que no em feien
creure lea paraulGs deIs altres, ja que l'home ha volgut que en ~art
1 "ac cmpanybs al Quarter, on j a 1avi en enL,í esti t l'inventari defini-
tiu del dormitori Jo he hagut de quecar-me a casa, rosego. t-me les
ungles fins a les quatre tocades, quan ha tornat el meu marit, esgo-
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t~t pe r l':LntE'T':rogatort a qu~ 1"'11811sotmes en n gnr- 'liate·<1~~~~'Ef"!l'

relaci6 que no portia ser la nORtra, tota vegada que 'hi inv ntnr1

ven dos orinals, un bressol i un tocador que mai no he tingut. ~B

veu que el n }st:re pape r El 'havta pe rd u't • .t~sa d í r , El 'ha pe rd ut , parque

no 1'han pogut trobar per en11oc i,a la fi, s#ha resignat a firmar-

ne un altre que oorrespon:!.a a una habitaci6 encara m~fl pobre que la

nos t ra, e enae tat;leta de ni"t i anb ee oaaaa roba a 1 "az-mar í , Ja veuz-em

que paseara quan v í.ngu.í.n a fer la c omprovao í.é ,

~és tarct

A les tras g'han pTesen~Lt tats daa serveia a l'hora, de mnnera
que rnentre els tres i11dividus de oostum cm trencaven ol.l.e s i m'abo-

ny egauen pote d'alumini a la cuí.na, un a1tre eecamot , pap er s en ma,

paae ava revistE: al dormitori, a soJ.es f í ns gue m'han cr-Lrla t 1?erqtl~

a obr-aven e os ee , l'jB de uezi ha ve r pe naa t que les hi hav í.a portndcs de8-
en dt..rPl.'éfi: c:e 1 "'inventari , ja (lUO a 'han Lí.rmta t a f6r-me-l,s

a] tra habitaei6 i a d í r--me e cvcramon t que, .l!lf!ntY'~ cur rn le opcz-a ....

o Lone , 110 pu 1 tl"'asll~.(IBr res d'tlna aambr-a a l~a~Ltra. Molta objeotea,

dones, ara figur~ran pe r pa r í.Lds dobl e en el l10mtreltveri tahle" inven-

tari, pero estic raonabler.;¡ltnt segura que no té cap importancia. Coro

m"ho pUC pr-endr-e seri088,ment quan la roba ou e du c a sobre ja figura

8n tres lliste~ d í t'e r-errta, la del dornu t orá , la del msnja dor i la de

lH cuiDa ?

Pe r sort, el manuscTit i el pesar:!. e.l s hav í a de í xa t en un ca-

Lad x del trinx.ant t i a íxb ID"ba ea 1 ~\>d; que El18 des c:obriFsin. ~A.r8. aupoe o

que e18 podré deixar sanse por a l'hnbitaci6 de dormir, on em penso
que j a no t oz-ne.r-an a ent ra i- .. No que ho hFlsin dit, pero han posat una

mena de segell en un cos~mt de porta, i aixb 8 mpre trB~qu~l.litza.

J:'er le r ee ta , ero cal afegJ.T qu e ent r e aque 'Jt '; de ] a aup cz-Lnapcccd ó

n*hi ha uh d e molt frese que , qu nn ja tot8 e re n f'o ra ha to rne t amb

i 'excuaa que hav í.a pe r cu t el bolíg:raf i, en un t o cO!'lfidencHll, Pl'ha
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dit que, si 8IJ'l moe trava arca bi e , e m podria esttllvi~r l"lB' i <'S.

Com ~(1 nrrturaL, l"he empe nyu t cal) 8 tora i lj.he tmnoe t la porta p 1

lJia 15
Ja es tem acab ant , Ln dí.ea conseoutius I han fet la oambra daIs

,
malendre90S. el water 1 l~eixida; ara ja només han de tornar pel,
pae aadf s 1 la mica de r-ebedor , on pr~cticament no hi ha l'6S • :BIs de

la conp rovao í ó , en oanví., s'han endaru-e r-í.t una mica, perquo abane

d~ahir no es van deixar veure tot i que en Dart esta al corrent de
les firmes, una per nit, sempre en hores intempestives, que ha anat
posant en papere oficials, per quatriplicat, que rar~ment es referei-

xen als nóstres migréts b~ns. Ara ja s'hi ha acostumat i signa el
prime..:?:: inventari que 1i posen davant eempz e que no hi figurín COf3 es. ,

que no tenim. Pero per a un home ~s difioil estar al corrent de tote
ele objectts que -hi ha en una eas a , i per aixo ah í.rem vaie: vcur o en
un compr.....o mf.e amb un pot de la cuína que figur-ava a la r-eLac í ó 1 la
supo~adn desaparici6 del qual vaig haver d'explicar áient que, com

que era vell, l'havia llengat a lea escombraries. Potaer no s'hi ha-
vien trobat ma;!, en un- cae/coro aqu eat , pe rq ue es retiraren a deliberar
al menjador i després el capitost, un home al capdavall f0l'98 amiga....
b <,' ,-le, m 8ssabentu de la decisio que havien pres : com que era obliga-
tori que hi hagu~s corres:pond~ncia núwerica entre la llista i ela
obj eetes reals, podía fer una d 'aquestes due s cosea : deman ar un pot
a una veina mentre interessava del servei de recollida d'escombrer1es
la" devoluci6 del meu (cosa oomplicada i de resultats insegurs) o b~
en eomprava un altre de non per substituir-lo.

Vaig deeio1ir-oe pe r aqueste dar r ara eoLuc í ó , l'jmvaig vestir,

dones, i un dele homee , el frese que J!!'havio fet p ro pó aí.c í.one , m~es-

cort~_Dap a la botigs. Va aprofita~r-ho per insIDs~ir, i aquest cop
fins arribh a oferir-me dinera, no gaires, perqu~, es va excusar,
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dir,.ara ja sense ofendre-me'n, m~s aviat una mioa apiad da d'un

nera de ser que els separa deIs altres homes i e18 permet de d.dio

se a una feina tan bruta que rebaixa la seva digni t at o Si, 'perque

entre nosaJl:tres h1 ha aquesta dj.fe rencia : mentre els obrers som hu-,

milists sí, et pLau per ror-ca , ella acceptem i encarnen la humilia-

cide Allb que en nosaltres es circumsta~cial, passatger i acceaori,
en el1s ~s eonsube tanc í.aL i defini t í u , Han (~scollit 1"ombr-a,

No 1i ho vaig dir, perqu~ no m'hauria ent~s, per~ quan tornhvem

ja cap a casa i ell encara insistía, va í.g fer :
'Es inútil, pe rqub no estic en venda .. En oanv í., puc ser molt ama-

b.Le amb e 18 amias •••

La cara se li il.1umina ..

Aixb és el que vul1, que s í gue m amics .. eTa va.í.g dir-te que et portia

fer m~s d'un favor, oi ?

Vas parlar-me d"estalv:'ar-me unes mol?:,sties, que potsAr no é. b TI
bé el r!.lateix.". lJe tota manera - va"í..gafegir arnb un oop él 'ull enou-

riosit a la seva cara de trets una ~ioa blfIDS J més que no corres-
pondria e. la seva edat - no comprene perq ub et pz-en s la molestia

de dema na r=me una cosa que de ua poder obteni r facilnent de la I.'laj0-

ria de dones, com tots els teu3 companys •••

Facilment ?
sí .. J!'ixa15t en aque s t s que st'instal.len a les cases, on acaben per

fer tot el q uc volan.

Tot de smbte, la carR se 11 va tancar com si s'hagué8 fet de
nito

Qlle vol s dir ? A qui et refe::'e :t:x:so ?

Ha eape p er f'e ot araent - va í g dir jo -. MI!lB.mÍb.lÍ'l1ll.m.l!Hi ha un servei

v~)~tre que a'ha 8fJpe""cialit7.at en aque s t a f'eí.na , Pe r qu~ ?

- No n'havia senti~ parlar ~ai.
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:811 mirav~a t :r.'re i~ eoz-ruti, va cont ee t., r

9 T'has delxat entabanar par alBd
Be vist els homes i, a trav~B d'una altra .ersana, que are Ss a la

L"" ~ ., ,preso, si> que un lnspector va rcconel'Xer que formaven part d un ser-

voi oficial.

Quin Lnape ct o'r ? - va saltar ir!lhedtataPlent, p ro ;jO-Vf:Ülj bz'arids r

el cap ,

- no t'ho d í.z-é ,

Et puc d. +en í r- i obligar u co nf'e as a r-cho •••

Amenacesp ara? - me li vaig encarar, ja penedida d'hnver estRt

t.an Ll.engue.Lt arga, Sense adonar-me "n , aca baua de posar-se entre les
seves mans •
....JiJo••• Perdona .... a "excusa ell p pero havia tingut el mat eí.x pena -,ME1 nt

~. pe r a í.xo , ~~rharnmIJ1mm.mmemm ara j'" seGur que la par

tida era gu any ada , c~ie;ué -: Hem de parlar, tu t jo. Dem no, pero

dema paae a't , qUE" no t~i:r.te se rve í , ens panero veure a casa Es una ha-

bita~i6 llogada, amb entrada independent •••
M'ho airas, si vine?

- ~arZarem - va repetir el1, senEe prometre rea -. Vindrhs - va dir

~és que no pregunta.
Jo em maLeLa l)er dins d''"haver-meavingut a jugar

amb el foe, d "h ave r E'lS t at tan bleda t tan imprudent t 1 vaig pe asar-me

la nit amb el cor angoixat, sen8e saber veure cap alternativa entre

un interrogatori acompanyat de tortures si no voJia vel1drc l'inspee-

'-''' . doDa •••

t oz Loris i un llil.l.raf:1er.t, que en repugna, de la rneva intíI!litat de

.. e }'ero aque ct rri8ti s e 1''1 "ha acudi t la e oIuo í ó , l~. tan aeuz í.Ll.a , que

1 e

fa r-í.ur-s ,



Fa mitja hora que he deixat en Llardigues, el po),o í.a , a 1
oambra del barri del Mercat, on viu damunt una fleoa que, a l'hiv
li proporciona calefacci6 de franc ip a l'estiu, fins el deu privar d
respirar. Ara que el temps és bo, perb encara no calur6s, la ~mmm

).t<1 J.i:v, temperatura hi és p r..oualta per a justificar que m'hagi rebát ves-
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rL:.v - tit-únicament amb e18 pantalon 8 del pijama. De seguida ha pretea que
.... _'3;) i també jo m"havia d'alleugerir de ro~a t , si bado , em despulla com

J'

1il~r. e -

ID )'f')

"... o u

-,::¡ , )q

o '~

.) • ..i J

xs l.

qui diu abans de tenir temps de saludar-nose Immediatament he vist
que, amb les dones, és for9a barroer, sense cap mena de delicadesa.
No se li ha aoudit de fer-me una llarga explicaci6sobre la seva ma-
nera de procedir discreta i prudent, en acabar la qual m'ha sortit
amb si d~ia pesari ?

Jo, que tenia ganes d'esclafir, li he preguntat desvergonyida-
ment :

- Vol dir que el necessito ?

- No és indispensable - ha confessat ell -~ Preoisament tinc unes
,

capsules de gelea, una cosa molt segura que v~ de l'estranger ••• Ja
veuras.

- S~n groses com un bo~6 d'americana, amb una protecci6 exterior
de color verd que, al seu dir, es dissol quanentra en oontacte amb
els ~cids vaginals.

- :.cardatrenta o oiaranta segons ....m'ha explicat -. A partir del mi-
no hi ha cap mena de perill •••Més val que te la posi jo - ha
amb un,l3,omrís entremalia t.

He hagut de debatre'm amb tota ¡a meva for9a, perque tornava a
l'atao 1 ja enfilava les mans ouixes amunt, deoidit a treure'm les
bragues. M'ha fet caure sobre el divan, pero jo he t~ncat les carnes
i,quan an~va a besar-me, li he mossegat l'orella
emoara l'ha estimulat.

. "Per dissort, alXO
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d1't 1 íblioteca d'Hum ita smentre .m desoordava a ruo8, pro
l#he empeny*t violentament 1 he aoonseguit de redreoar-me E dir,
no ben bé del tot, ja que ell m'ha estirat oap a t rra, on hem 08i-
gut amb ela membres barrejats. Durant un moment he vist les ooses
molt mal'paradest i potser pue donar les graoies a la tauleta ple-na

"de begudes que, en enredar-hi els peus, s'ha inolinat prou perque re-
•

t C\f. no li ha quedat més zem eí, que auapendr-e:les hositilitats.
llisquessin tres ampolles entre els vidres esmiool~ts de les quaIs
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- Cony !-ha fet !

Tenia una ferida a la ma i,eom que deu ser ~prensiu, ha oorregut
oap al bany, on l'he sentit remenar flaseon fins que m'ha oridat :

- Vine un moment.
L'he hagut d~embenar eom si tornés d'una batalla oampal, mentre

no parava de queixar-se que jo tenia la oulpa de tot •
- Al oapdavall, ja saps per qu~ hi has vingut,aqúi.

He vingut a parlar - li he dit jo.
- A parla~ de que ?

Em vas prometre que em diries que es proposen aquella individus -
¡li he reoordat, pere ell tamb~ té bona membria. '

No vaig prometre res - 1. ha allargat l'altra ma per empresonar-me
la ointura -. Au,que no disposem de gaire temps ••• ~neara que sigui
el meu dia lliure, a ies set tine un servei que no havia previsto

Me n'he desfet amb una estrebada i, deoidida, he sortit de nou
oap a la oambra •
~ Ja tornaré un a1tre dia que no tinguis tanta pressa, donos - li

he dit fredament.
El1 ha eorregut darrera meu, enderiat i groller :

- Un moment, nena! No et pensis que ct deixaré marxar aixi •••
No ?

"El meu to talJ.ant no l'ha impressidmat gens ni mioa,perque ha
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Despulla't d'una vegada !

....Has de fer un inventari, potser ? - he ironitzat
Ell m'ha empenyut barroerament cap al divan, entre l'escampall

de vidres i licor.
_ No tantes raons ! Despulla#t ~•••

Jo m'he redre9at, encara amb la brusa desGordada, incitant i hos-
til:1

....Creus que,m"hi pots obligar ?

Si vull, s!.

Injo, a l'aguait, disposada a tancar la trampa on caur í a :
.... Ooro ? A la for9a ?

No oalo No oblidis que em vas parlar d'un inspector •••
...

Ja ; em pots de.t sn í.r , Pe:eo de et servir1a ?.... se, que
»

...
Si et porto al Quarter, hauras de declarar. Voldran sab r e

i no et dei:iaran tranquil.la fins que el diguis.
No hi tinc oap incoDvenient - he fet, i he allargat les maDa -.

No em poses les manilles ?
Ell, que no ho en t eru.a. m'ha saesejat el br-ac amb la s eva mh

va Lí.da, o om- si m'hagu~s adormit i erovo Lgués desper-t ar,
Ets ximple ?

... Nó - he dit serenament -. Aixb, tu •

... Jo ?

~ si. Vals saber 60m se diu aquest inspector ?

- Com ?

- L1ardigues.
" lt;mcreia que em pegava,perb ja tenia la ma aLcada qus n a 'ha de-

oidit a riure.
- si, ets ximp1e
- Et penses que no em creuran ?
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-. 1 si die un altre nom, si. '? }le~ue ?

a Ha obert la booa , l'ha tanoada,,. l'ha~ornat a obrir i, en tanoar-

I la de nou les oomiss ures del s llavis li t remoLaven una má oa, lii aoaba-

_o.tv St va de cau.re ,

t OR ~ _ Ves-te'n - m~ha dit.

OT _ On ? Al Quarter ?

':L .. Que hi has de fer, al Quarter ?
,

u TQ- - lii pue anar a deolarar voluntariament QU6 l'inspeotor Llardigues

v .1:B - em va parlar d "aque s'tie individus. ::>ino em oreuen - be afe[;i t -, S6m-
,

I pre ela quedara el dub te , No sé si et convé •••

e v - Tenia la ca ra tan oongestionada que li ha oost at ben bé un minut

o o~ - d'asserenar-se prou per _ preguntar:

B Que vols ?

_"i r ~

(-

1 L

- Que me'n parIia de veritat.

I'ha deixat caare en una butaoa, 8 l'aItra banda de tauleta i,

tl:eballosament, perque la ma gairebé no 1'obe!a, e 'ha abooat dODdi te

de 1'dnioa ampolla que no havia caí.gut , Fin s despr~s de beure~se 'la

d~un sol gIop"no ha dit :

- No puc.

-Pe:r; que ?

- Perqu~ no en s~ res.

~ S~ aquest altre inspeotor estava al corrent, també hi aeus estar

tu Qui s6n, aquesta gent ?

M~ha ullat, indecís, i s'ha abooat una mioa m~s de licor •

....Si t "no die, "dormiras amb mi ?

- No Perm si no m'ho dius et denunoiaré.

La eops s'ha esberlat per terra, on aoabava de llan9ar-!a amb

un gest rabiut i insufieiet..t, j a que to t segui t ha donát una puntada

de peu a la tauIeta ment re jo em tapava les orelles per no sentir el
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Malerda puta! - m'ha insultat.
Sense pressa, silenoiosa. he fet m~tja volta cap a la porta,perb

no he tingut temps d'arribar-hi; ell ja s'havia aixecat amb u~alt
i em barrava el pas •

.,.Espera't •• @

Ehs hem quedat l'un davant de l#altre, ell amb les mans penjant,

i ele ulls inquiets, irressoluts. Era el moment d'insistir :
~ Qui s6n aqueste individus ?

Formen part dela BIF, la Brigada d'Investigaci6 Familiar.
- 1 qu~ es propasen ?

Ell s'ha empassat la saliva, amb unadeglutici6 sorollosa, perb
ha dit :

Investifuen les condicions de vida de les families. Es traota
menu·'d'estudi encaminat a saber que p ensen , .qus volen,com passen el

,
temps, que els interesas, quina mena de relaoiona hi ha entre els fa-
miliars ••• ES un estudi de oaraoter sociologio molt ampli, molt com-
pLe t ,

....1par f'erai.xo es fiquen a les oases ? Hi deu haver altres mane-
res •••

- Cap dé tan perfecta ~ ha pretes ell, que ara parlava
,ment, amb relativa bcna voluntat ...La oonvivenoia •• o

Jo gairebé he cridat :
...Pero que no El' adonen que a partir del moment que es fiquen en una

casa aquestes relaoions mmmmammmmmmem eanvien, com canvien els oos-
turna, les oonverses, e~s horaris ? •• Introdueixen una pertorbaci6
en la vida normal de la família

- Els nostres especialistes opinen que preoisament aixh 's molt oon-
venient. J~ pr~ovooaci6 que supasa la presencia d'uns estranys obliga

~l~:" ~ma.nifestar -sa tal oom s6n en realitat • .N volem pas fer un estuni
1"1
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_ 1 per a aoonseguir aixb cal molestar les dones, pegar e10 hom s,

abusar dels infeliQos que no jloden defensa:c-se•••- he lamentat anb

un deix amarg i gaireb~ ineredul.
- Si hi ha hagút algun abús, la culpa ~s dels ho~est no del sistema.

1 m~s aviat m'inclinaria a creure que 1'han pr ovooaf e'lsmateí.xos
jectes, ja que el personal del servei ha estat escollit amb molta
C11ra;·tGts son professionals altament competents •••

Amb els punys i amb la pistolat deus valer dir !

No nego que han rebut un entrenament f:!sic immillorable i que
se'ls ha ensinistrat en l'us de lserrmes de f'oe , per~ a í.xb era indis-
pen8able~ ~ntre "els obrers hi ha molts cap calents que nom~s pensen
a moure soroll.

No li he he volgut discutir~ perqu~ era perdre al temps, de ma-
nera que m'he limitat a preguntar-li :
- I ha de durar molt, a~uesta 1nvestigaci6 ?
-Depen deIs resultats 1 de la col.laboraci6 que el p~rsonal del

serve1 trobi entre vosaltres. Probablmment dos o tres anys méS4
-<, ,

- Dos b tres anya m~s ! - he exclamat, esfere!da. - A la ll~rga
ran envair totes les cases
e Galrebé totes -ha concedit ell -. Pero hi ha maneres d'evitar-ho -

1 aleshores se m"ha atansat -. Tu. sigues amable i....
La ma avangava per tocar-me els pits,perb la hi he aturada amb

un cap see perque entengu~6 el llenguatge.
- Gracies. Pel quw tu vals, ja estic servida.

I l'he apartat par anar-me'n, sense recordar-me que encara vo-
lia fer-li una altra pregunta, aquesta sobre la Lona, de la qual no
h ' '\ ie sabut res mes. Caldra dones que mMmmmmmmmmmmmmmmm torn a la seva
oambra, quan acabin el treball d'inspeccionar l'inventari. Ara ja no
pot negar-me res, el tinc lligat de peus i mans •••
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Ja tornem a estar lliures del malson Ahix vam rebre la dnrrer
visita deIs tres agents, m~B llarga que de costum, tota vegada que
gracies als erobolics que s'han anat fent 8mb els papers, al capdavall
ens sobreven unes quantes peces de roba-de la casa, una csdira i al-
tres objectes menut.s, Després d 'una 11arga dí.ecue í.é , no em va q uedar
m~s renei que destruir aquest exces de possessions si no volia pagar
una multa par "ocultac"l6 de béns", coroem va dir el eapitost. En Llar
digues no va abrir la boca en tata l'estona; se'l notavA una mica
violent i, de tant en tant, m'adregava una mirada de re~ll, entre
enquimerat i eobej6s. No oblidem que també aquesta vegada em van o-
bligar 8 despullar-me •••

Aquest matí, després de tants dies de no veure-la, m'be ensope-
gat amb la muller del policia que pujava per 'Íes escales quan jo sor'-

,
~~ tia de oa6a~ Ha passat tibada, oom si jo fos un tro de merda pe t1-

LI -

t

~ lB 1

I

1:

" '!

r

lent, i potsar per aixb m;ha vingut l'aoudit de dir-li :
Perdoni que no la saludi. Com que mai no s~ si em mira o no •••

I1 per reblar-ho, he eseopit aterra.
Llavors ella s'ha girat amb un gest impulsiu, com si es

'"a agredir-me, per§. a la fi s'ha acontentat amb comentar:
e Tu ets de les que mai no en tenen prou •••

,- Qui fara venir, ara ? ~ li he replioat -. La brigada de bombera
'"perque ~ aaabi de trossejar tot ?,
Tot d'una, tenia ganes de barallar-me, d'insultar-aa, de fer-li

pagar d'una manera o altra la vexaci6 d'haver-me hagut d'exhibir
se un fil de ro~a davant d#aquells desooneguts, les mol~sties de
dies i de tantes nits, les perdues que l·esoorooll ens hav1a ooasio-
na t o ••

- No s~ de que em parlas- ha mormolat ella.
- Aixo, negu1-ho, ara ! No té ni el valor deIs seus actes - i he
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Ella ha perdut la pao í.encí.a t

- Si ha torn~a fer, t'hi amorro! ••
P~r tota resposta, ha he repetit, aquest cop a la cara.
Naturalment, se m'ha a~raonat ~amunt i ens hem pegat com duee

energúmenes, entre el ailenei sepulcral de la casa, perqu~ no ha sor-
tit cap ve!, tot i que estic segura que ens espiaven des de darrera
les portes. Es m~s forta que no em pensava, pero jo s6c lm feix de
nervis i a la llarga li he agafat avan t agge , Sense preocupar-me de
sang que em rajava del nas i m'omplia ele llavis amb el seu gust sa-
'lat, l'hi he anat esquin9ant la roba fins que la part de dalt del
ve stit li penj aya sobre la eintura. Llavors t metodioament, entre oopa
i plant.ofades,li he ar-r-anoa t el viso i els sostenidors, d'on
tat dos pits ~laeeids i plens de pios vermells, com si els hi hagues-- .

sin punxat amb agulles. He rigut amb la boca torta i adolorida :
Viciosa !•• o

Ella, que ja en tenia prou, ha corregut cap a la porta, anb la
intenci6 de refugiar-se al pis, peeb jo me l'hi he tornat a
ara enderiada a treure-li la faldilla i les bragues, perqu~ volia que
es qued~s nua i expoeada com tants oops m'hi han obligat a mi sense
epp respecte pel meu pudor , En aquell mome n.jt, la dona ja estava es-
fereida i ha comengat a c6rrer amunt i avall del replh mentre invoeav
el nom del seu marit

- .Farnes ! Fernes !

Pero l'home devia ser al Quarter, o molestabt algun innocent,
i en canvi jo era all:!, cada cop m~s enfurisl!l8da,pegant a tort 1 a
dret amb el cap, a~b les mane, amb els peus ••• ~oteer encara h1
si uhs d1te no m'hague_ss1n subjeotat els bragos amb for9a 1 la veu
d'en Joli no hagués dit :

- Qu~ fas? Prou •••
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abragada al seu 0011. M'ha dmt oap al pis, on li ho he explio t tot
entre sanglots i sospirs que no reocrdaven poc ni molt la noia que un
moment abans gairebe estava disposada a fer la pell de la mV.ller del
policia.

_ Ets una imprudent ! - 11'ha renyat eJl -. Que et penses que hi has
guany at , amb aí.xb ? D"'a uf a cinc minuts tindras un parell d'agents
a easa o I'léflval que me'n vagi - ha afegi t preocupat.

Eavia vingut a dir-me que des d'ahir a2 vespre ja no viuen a la
barraca de l'hort, sin6 en un oellar d~un edifici oficial. ambfol por-
ter i el fill del ve Ll. que 1 'aconsellava en qüestj.ó de semences, un
noi tamb~ pexseguit amb el qual, i el pürter, es proposen de orear una
ceLvLuLa de resistencia.~'I'ho ha contat per alt, sense detalle, ams,
ganes d'anar-se'n abane no acudís la policia. De fet,fins m~ha acon-
sellat que me n~an~s amb ell, perb jo no m'he volgut precipitar, 11
he dit que sempre h1 seria a temps, que em calia pensar en el meu
marit ••• Aleshores m'ha deixat 1;adreg8 i ha fug1t.

Pero no ha passat res • .Ara,s6n les s í.s , ja fa unes vui t hoz-es
que la dona i'jo ens hem pegat, i ningú no ha trucat a la porta, nin-
gú no ha vingut a molest~r-me. Aquesta falta de re8cció potser encara

~m'enquimera m~s que un cop de geni, una venjanga pro~a. M'agradaria
saber que prepara.

Die 20
Sense novetats relacmonades amb la veínst pero m'estranyaria

que em perdonés la llisada. Menys imperdonable va ser l'ofensa de
dies enrera i ja hem vist el resultat : una setmana de mol~Bties 1
humí.Lí.ac í one , AqU6St oop deu voler q_ue la cosa sigui sonada.

Per tal de prevenir-la en la Me8ura del possible, he anat a
ter una visita a en Llardigues, el qual també volia veure per pregun-
tar-li si sabia res de la Lona. Ja ho vaig escr-iñlre,que el tornaria
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u

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Hurnanitats

.l'lnsentir que truoava, una vellinadel pis de sobr ha ob t la

porta i, ab!bcada a la barana, I!l'ha dit :
Buscava l'inspeotor Llardigues ?

- si, perb no h4~s. Deu estar de servei.
Se TI 'ha ana t , Ja fa dos d'í ee ,
Vol dir que ha deixat el pis ?

_ Va dir-me que l'havíen traslladat. s6c la pr:bpietaria, sap ? - ha,

afegit.
L'he regraciada, disposada a tornar-me'1a cana, per~ un oap al

carrer m'he repensat 1, al cap de deu minuts, ja era al Quarter
Com en Dom, l'escr1t del qual m'ha estat forga litil, he passat de
llarg per entre els grupa que inundaven la planta baixa, ~ammmmmmm~m
mmmmmmmmma dotzenes i dotzenes de persones, la major~a dones i vello
que x1sclaven davant les cscomeGCS dels agente, 1 m'he eemuhyit oap
als p1sos 1, després, par un corredor on h1 havia dos ho~e8 que par-
laven prop d'una porta~
- Perdoni'n - els he 1nt~rrOlllput- Va11a veure l'1.Dspector Llardi-

gues.
El m~s baix, que gairebé no tenia pestanyes, ha fet

Llardigues ?

Si,- ha dit lr.altre, gairebé calb -; ~s un de rodanx6, amb el 11a-
vi parti t.

No, no ! he protestat jo, 1 el que gairebé no tenia pestanyes
ha precisat :

- No, home. Aquest ~s en Fitxa.
Ah, poueer s f ! Sempre el ~ confonc.
Amb qui ?

Amb en Llardigues.
L'altre ha botit una mica els llavie.
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a en Berxe s ,
- L'alt ?

Exacte -~ 1 cap a ni : - Deu ser aqueEt.
he Jpreguntat.

sí. Es l"únic que se li assembla.
- A en Llardigues ?

no, a en Fitxa •
...Perb jo no ha he dit, que se li assembl~s No el eoneo,

El ealb s~ha gratat la closea amb un gest perp1ex.
Potser valdria m~s que ha mir~ssim al fi~xer. Vingui •••

~ns hem aclre<;attots tres a una altra porta dissimuJ.ada darrera
una taula que els ha calgut apartar per abrir-la i hem penetrat en
una habitaci6 on hi havia un sol futcionari, un heme ja vel1 i d'ore-
11e8 ¡largues i csigudes que,Bn venre'nst ha tanoat l'albnm de ae-
gells am~ub s'entretenia.

~ Busquem un tal Llardigues - li ha dit l'individu que gaireb~ no te-
1: ... ní.apeatany ea -4\ Pote mmrar si ~ ~s al fitxer ?

"SOU Quants any s ·t~ ? - ha preguntat el veLl ,

He hagut de contestar-li ambun arrOnS8TIent d'espatl1es.
:BiJ - - No ha sé. TIna trentena •••

...Es pOa precia, nixb - s'ha queixat e11 - ..Sense saber els anys no
lv puc buscar-lo.

sI ~ he dit jo -. PeI nom. N0 és per ordre alfabetio, el fitxer ?
) '1.q rl Els dos homes que havia trobat fera han rigut, pero el vell de

,
. ).~ - l"album ha saesejat el cap amb condescendenoia.
~.d' ~ - Ja no hlh portem res, aquí, per ordre alJ5abetic. Fa temps que vam

.A - impla:rutarun eí.s t ema m~s racional.
-Fer6 1 'edat d 'un home canvia cada any ! - he p ro'teat at jo.
- Exacte ! Gr~eies a aizb tenim se~pre el fitxer al dia; l'anero re-
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1 no es podiD renovar, per noms ?

Que n'hanríePl. tret, si sempre s6n ela mateixos ? - hn pretes 911

tot ap l omat mentre ele al tres ro'adregaven una mirada triomfa1 -. Vos-
~te digui'm ela aoya que té i el trobarem de seguida.

Vint :' i-nou - he fet a l'a tzar, ara ja segura qu.e no trobarien

res, perb eneuriosida per veure com funcion8va el siste~a.

El vell a'ha adre<:;at a una 11arga caiza de cabal enoastada a la

paret del fons, sota Lma renglera de calendaria, ha fet girar la Ma-

neta a l'esquerra i a la dreta, ha introduit una menuda olau al pany

i ha pi tjat una botons de color disposats en forr a de triangle a

l'extrem inferior de l'acer .. Llavora la caixa a'ba obert totasola,

1entament, per donar pes a una mena de calaix estret on, sobre unA
x1fra, 9g2, hi havía tot d~eo1es amb 11et::e8, COI!l en una

oriure.

Qu.ll 11 semb1a ? - ha di r el vell -. Tot aut onat í,o,

- Ha equivocat la data ... li he fet obse r-var- jo •
..Pero el1 ha denegat do19ament amb el cap.

Les xifres son en olau.

- Es mol t senzill - ha lintervingut 1 "hone que ga í.re bé no tenia pes-

tanyes -. El darrer número s'anteposa al prLmer i s'elimina el zez-o ,

Es ingeni6s - he comenta t , una mica decebuda.

P.1~sm'ha decepcionat encara la maniobra segUent del vell, el

qual he anat confegint el non de Llardigues amb un di t de cada ma,
com un mecanbgrag neofit que té no r él 'equivccar-se. bu algun indret,

caixa endins, se sentia una remDr de mecanisme que s'ha interrol!iput

en sec qUBD ell ha· pitjat una tecla negra i, gairebé sioultaniament,

'h 'a a ences un peti t senyal ve rmeLf El la tecla del costa~.

- No hi és ha dit aleshoreE- No tenim cap Llardigues ñe vint-1-

nou snya ..
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_ Ja ha deia, jo - ha, recordat l'home gaireb~ sen.

'¡- Mai no hi he. hagut cap Lns pecto r d 'aquest nem ,

fn. ....Pero si eJ. oonee ! l:'oteerté trente anys, dones •••
El vell ha brandat el cap mentre tanoava la oaixa

No poden anar provant a l'atzar. Quan el torni a veure, FmmBmmmm
mmmm pregunti-li ·l'edat i llavore el trobarem.

_ Sl el torno a veure, ja no cald~~ - 1i he dit, mig ofesa. 1 he
g...rat cua , CA.p a la porta.

Fora, e18 dos homes han tornat a ooLs Locar la taula al seu lloc
i després rn."hA.nao onpanya t fins al replh~ on de s<.Jbt~1 se m'ha aoudit
de pensa~ en l'inspector que oita en Dom.

1 el nora de Loria, tL..lilpOC no el e diu res ? - he fet IÍ
.'rotedos s"'hz,n encar carat una mí.ca , com si acabe saí.nd'empassar-

'!;J-'( \ r

n

se un bas~é, i el valb ha xiuxiuejat amb un fil de veu :
Es refereix a l'inspector Loría ?

- sí. No se'l pot veure ?

Esta inoomunicat •
.... Ah !

! _ ......lquest Llardigues que buso ava ~s amic d'el1 ? - ha volgut saber

t

o

el seu oompanyc
....No he sá.

Ells dos s'hsn .mirat, han assentit a la muda interrogaci6 que
s'adre9aven i, tot seguit, e 1 que gairebé no té pestu~yes m'ha a-
gafa:t peL bra c ,

....Vingui.
Jo he fvrcejat una mica, enquiilleradapel to de la seva veu_

- on ?

Li hem de fer unes preguntes - ha contestat 1 'altre, i entre
dos m'han fet seguir fins a una altre. habitaci6 per entrar a la
calia baíxar dos graone ,
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Immediatament he sentí tunes mans q ue 6!Y\ pa Lpav li _ d R

i, en girar-me per bufeteja~ l'atrevit, l'altr m'ha apmmamm pre-

e ~ .., aat el cabell mentre de í a :

o11i _

J.

9 ! -

JJ a le

o

- \o1al que ens ans egure m que no duu armes.

- Ei deú haver dmnes-wo1icies - he mormolat jo.

En aquest moment no n'hi ha cap de servei - ha pret~s el que gai-
rebé no tenia pestanyes.

He bagut de c0nsentir, doncs, que ero posessin les mans entre

les CUiX'3S, al ventre, sobre el pi t, a tot az-r eu on ele ha oon"j.n-

gut , abane que ero f'eaa í.n seu re en una cadira anb ells dos Lnc Lína te

al meu davant.
- 1 ara cOTJti1ns tot el que sap - ha dit el oaLb,

PerQ si no s~ res !

JJ'altre, f'aLaamerrt amical, e 'ha incl.inat més.

Ajudi'ns i l'ajudarem - ra'ha aconsellat - l'Io ene agrada í'er mal

a les senyores ni faltar-los al respeote •••

Ja m"hi han faltat !

Ho diu pe~#escorcoll ? Ha tote ens lnteressa d'anreujar. No vo-

lem reten! r -la ni un mOID8nt n~s del que oaLguí .. 1 ara conti "ns que

sap ... ha insistit. - Quina relaci6 'té amb l'inepector Loria '?

He r-ec or-dst coro van ti:."8ctar en Dom i el oor se m'ha enoongit.

He compr-es que em calia ment:i.r, inventar una hi~tbriaf dir amen a

tot si volia evitar-Be tortures i humí.Li.acá ons fisiq ues Firls des prés

no m#l1e adonat que el remei era pitjoy que la mal.a Lt La,

11 El canee poc ...,.he dit - n'una vega da que va venir a casa

t inveBtigaoi6.

rt ' - - I va dir que es deia Loria?

,
El to lleugerament sorpl."ée m"ha Lndacat qua na n aví.a de ser la

resposta :
- No. Un deLs aeus oonpanys el va anomenaz , Rl"cordo que e11 va en¡[a-
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"i:!,'nfadar-se?
,- Vu1l dir que ha va fer veure. Pero jo llavore no ho sabia.

~ QUBn ho va saber?
Jo me l'he mirat, pe~ estudiar-li l'expressi6~

- Quan va tornar.
ec'~:, - Qu~ volia ?

.o el

13~••• Tamb~ h. he de con reas an, a í xb ?

N2turalnent, tot.
1;'a,1 tre ,que mpesguardava amb ele ulls máLtoí.oaoa, m ha dictat

la resposta esoaient :
T ~ Volia dormir amb mi.

oH -

" ," Inol

1

!lOO 9!1

r I ~

1 yost~ ?

- Me 1i vai.g n ega r ,

Tots d~s han obert la •• 08, esbalaits, i est10 B~gUT quo ha ee-
tnt aquesta mateixa sorpresa que, senae voler, ha poaa-t unes para.u-
lee' ox-ientadores lUJÍllrutlll'!lmm'Etlhl;!jZ!lDIllj¡ als llavis riel ea Lb :

- A pesar del paper ?

...No. Quan me;l va eas eriyaz-vaig aven.iI·-m'hi.•

....QuC\utes ve gedes ?

Només una ?
Par qu~ ?

~ N. va pomar m~s - he impl~visat, sense entendre res.
Ell ha diT a l#altre :

Deu tenir al.gun defecte •••
Si - he aaaerrt í t jo apz'e eea dame rrt-. Va veure que era freda.

E1ll dos corrt í.nuaven mí.rant=e e , indecisos. A la fi el qy.e ga í.re bé

no ten~a celles ha preguntat :
\- Que et sembla, a. tu ?

- Les respostss s6n oorrectee ••• 1 en Llardifues, qu~ ?



r :.f

f) 1

. .......L .-.

-O ';. . ~

01

u
Temb6 - he dit jo.

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

_ QU[l!1t SE ve ga ele8 t anb 11?

M~s.
Ro se'n va adonars aque~t, que ~s freda 9

_ té •..ne ho vaig oer tant.

Li agrada, 01 *[

- Par aixO el buseava ?
Si .... he di t, :pero he rectii'icat Lmmedí atame nt , pe rqub els seus

,
ulla es feien !.'ecelosos -. Pero no per aí.xb sol.

Par que, dones?

Perque m'ha deixat emba rae sada ,

He eompreE' qu e , novament, haví.a encertat la resposta justa, i

," ,.par alXO ID he animat a pr?guntar :

-Ho ~8, oi, un company de vostas ?
, 1'" "Ni 1 un ni 1 al tr B i10 s han dí.gnat oontestnr, pero al cap d un

momerrt , desp r:..~s d "una 8}.tra 11ambrE.'gada de consulte ....tI8eu col. le-

ga, el calb ha dit ~
_ n~t ~m penso que ara tot ha qu~dat eclarit. Se'n pot anar. - I

umablemen:t - : Id, agraim la s eva col.lab~raei6.

~airebé no m#ho creia, pero era veritat. M~han obert la porta,

m'han aonr-Lgut , fina i tot m~han donat la ma••• n~10 errrenc , a fe.

Es a d1r, algunes coses potser si En Llardigues, precabut, no n'ha

"tingut pz-ou amb fe r-se f'one dIe , sin6 que ha corrt at tota una hiatbria

per sí se Jll'aoudia de presentar-me al Quarter~fi_--.- I cap de

tan opor-tuna cera pretendre que el perseguia Ul18. dona emganyadla, dis-

posada a perjudicar-lo fas con fos. Aix'h deaa ore d'í,tiava per sndavan't

quals8'Vol acusaci6 que pogués fer. I la idea de subtilitzar la fitxa

de la caixa també és bona :quin sentit t~ de denunoiar un polieia

que no exf.s t e.í.x '1 Ara m'explico les facilitats que o'han donat eLs
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"r _ dOIfJhomes aquests, oomplices en una jugada que potserBo ir

,IJ.,) _ vin"t. Es c Lar , bé s'han de protegir, ella amb elle •••

o 1 _ Probablement per aixb mateix no B "han mostrat m~s rigurosos amb

oeI_ 1 'interrogatori que m'ha valgut la meya imprudencia de pronunoiar,
~,j _ el nora d 'en Loria, el qual deu hay sr caigut en desgr~c1a per una ra6.

Y" _ o al tra. En-cara que, per oa rambol.a , hagi anat eneertant le s respos-

.ta _ tes que po!!ien eomplaure 'ls, se nae el desig de protegir en Llardi-

gues fins on fos possible hauríen 1nsisti~ m~s minuciosament1 n'es-

1 tic conveDguda.

8U~ Subsisteix, pezb, el misteri d"aquest paper que posa les dones

a disposici6 d'alguna policíes. No n 'havia sentit ~arlaj¡ ID.a:L,1 en
~ Lart, al q....ual ho he contat tot, coro eS natural, e 'inclina a creuree.o -
que es tracta d 'una pura invenci6 par sortir del pas , Es clar que

e11 tampoc no es va ~reure le~explicaclons d'en Llardigues ••• Segons

ell, ~s maaaa 1nversemblnnt; astan xlmples, sí, perb no f1I1f3a aqu ,)t

exotrem,

No s~ qu~ pensar. L~únlc que s~ ~a que, despr~s de les deolara-

cions d'avui, em sento bruta i m~s humiliada que mai, M'he avingut

a pasear T')er una qualsevol davant de La esbirros~ •• En Dart, per con-

s~lar-rne, ha dit :
- S"enfanguen més ella qu e noaa l.tres, p rou eLar que ha va veure en

Dom.
Pero no és tan senzill, quan hi ha oonsentiment

Dia 21

Encara no oe'n s~ avenir! En obrir la porta, aquest migdia,

m'he trobat amb la dona d'en Pernes que m'alJargsva un poro de roses

com si f6ssim les m~s bonos anigues del m6n !

- Les he Tist tan boniques que no n'he aabu t ee t ar de oonpr-ac--Le s ,

M'he dit : de segur que aP.a Sera 11 agranaran •.. - m'ha exp1.icat amb

un somr!s tan~ordial que fins fela oblidar que mira mal~mr;nt.
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-:Ea venedo!' m'ha aSfegurat que. si. hi pOf'es un trof.'d spirin ,e
corU3erV[lran p ot e e r qu.í nae di~s - ha prof3egu:tt, sempre 30m ient

guera.
T jo continuava muda.

_ tlo +ens un. pitxer ?

Llavora he reacciona t !

_ Sí, sí ! Entri. 10. No he hav í.a d "hav er fet, les roses 86n car-ea •••

Les he vist tan maques ! - ha repeti t ella.
De la baralla de l'altre dia, ni una paraula. M'hauria agradat

• \o

de preguntar-li a que abera el ca nví, d ' aotrí tud, pero ja he vist que

seria poa delicat. Fins despr~s no se m'ha acudit que patser m'hauria
h3gut d' excuear., al capdavall la ba raLl.a la vaig comcnca r jo amb a
111>de 1'eacopinada ••• Par} ja es presentara una altra ocae Lé, pe r--

\oque ara ens deurem veure sovint, j a no podr~ tancar-li la porta aLs
'1 7.' nassos •••

an .to

He hagut d 'invi t a1?-la a seure 1 a beur e una taeea de oaf~, na-

turalment. No havLa de ser p88 menys e duo aia que e.rLa , Cal dir,
tra banaa, que a'ha captingut amb una correcai6 absoluta, només s'ha

volgut quedar deu minuts, i no ha dit cap paraula impertmnent, vull
dir reG que em fes recor_dar la sava oonctici6 ue dona d'un policia.
Es cIar que jo ja he encarninat la conversa cap a temes .amm.mB~

poc comprometedora i 11 he preguntat que sabia deIs seue fills, si

el vestit que duia sa l'havia fet ella mateixa, si es comen9BTB a

orientar pe L veinat ••• Tot aixb una mí.ea autmrnaticament, ja que el
fet és que encara no havia pait del tot la so~presa de les flore.
Jo que m'imagin8va que devia ee t ar maquinant una ven janca d'aquellee

que no s'obliden A veure si resultara que m'he enganyat de cap a
cap, amb aquesta don8 !

..De tota maneT.R, cal que em confessi que tot aixo no éJ normal.
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la est , ja ele tenim el pis No e f. han arreplega't al cin , on I

ene ha tOC5.t d'anar aque s t.a t.a rda , s í.nó en un bar on eua he a'tura t

a fer la ce rveea a1JBnS de tornar a casa. ~ro ~s la pr-í.nera vegada que

opere~ fora de l'índret ce costun, he sé per la Mirila i el seu na-
rit. els ve!ns ee la oantonada, als quaIa van emprendre guan torna-

ven de la c2ínica, on ella havia tinb~lt la cria~ura desprée d'un
part rnolt dif!ci19 pero res no ens hauri fet creure qu l'~ndividu

que se'ns ha aes e ....uf a la taul2. fos un agen-;. Poli t 1educadíssil!1,

coro.si f05 culpa aeva que noquedés cap t:?ula liiure, en s ha dcmanat
permf.s d 'inste] .lar-se aEDnúsaltree mentre eape.reva un cOl"!¡.any anb

el quale "havf.a c í.tat , Ha fet una observació sobre el teElps, impro-

];i de l'estaci6, perqu~ des d'ahir que toma a fresquejar, 1 deapré;.;

hem eomentat que aixb afavúria el propletaris de 10"819 teneate. com
ho demostrava la c11en"tela que inundava el local l!:n fi, unaconve r-

S8 d 'allb méo corrent errt ze persones que no 6S con eaxen i quo , quan

se eopa.ril1,j a no es te rna ran a veur-e més. Sinó que noaa Ltres, sense
,

aabez=ho , no ene troba:vell en aquest cas ,,
No s~ si atrevir-me a dir que ho he presentit quan he Tist el

aeu aaí.c , un hoes d'un.a qua Dsnte na , panxut i dl'nllz desconfíats que

contrasten amb aiIu:lIl eLa del xícot , una mica deQcolorits, pero d'ex-

pí.~essió l' anca ••• Sigui COD} sigui, 1'hoI!le no n'ba fet gr cía, i per

aixb he tccat en Dart anb el colze, per donar-li a entendrf; que I!l~B

valia no ent:r:"e'(;onir-noe ga11"e a.t!lbaquel.L parell. :El xicot, perb,

acabava de deraanar- cerve sa por tots q:.latre. sense consultar-nos, i

en Dart no s'lla aabu s negar al eonvit. Ee elar qJl~ el lesultat
maDmÑ hauria eB~at el ~~eix,perb ara em eap greu, i a ell taab~,
haver accedlt a quedar-nos ~~a estona més.

Una eatana una mica inconoda, cal dir-ho, ja que el panxut

s "ha posat a contar aeudits i, de tant en tant, en deixava anar
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de masaa verd per les ore l Le s d'Ul'la dona , B~, no ~s q"Ji "'lttt!l1~l~~

contra els acudi ts a r-r í s e te t en g" n eral ID fan r í.ur-e fOC'Qa, p rb

no m'agrada que me'l conti un desconegut ant1pht1c que, pe r post rea ,

fa 1. 'ullet pe r subra t;¡':_ar-!1e la intenci6. I tant li fa f) ue fosain

gracios(¡)s, i ben eontats, amb el to de veu i la mínica que celia,

perqueaquest home , quan vol. ~G un pallasso. Tenia ganes d' anar-

me'rt.

Quan ene liem atxecat. tote dos han uortit amb nosaltrl3a coro si
fos la OOSa m's logica del m6n ...I aleshores si que he sabut amb to-

ta eerte~a que en Dart i jo hav.!em acabat d'estar sols a 'Jasa. L1

he agafat la m~ i la hi he p:r.emut amb foX";a sbe n.s d' al<;ar e:s..s \.1116

fine a Ls aeus , No celia qJl.e 1i digués res, a 1 "ac te he vist que
"tote d~08 pensavem el mateix.

Elle dos, una cada "banda, xerraven pels descoeits, OOl1l si vol-

gue se í.n diss:imular, o con s i s "avergol1¡J.s sin d~, la seva mtae16. perb

ne sabria pas repetir oap de les paraulea que han dit, Domás eebt1a
un zu.mzeig que em venia de dintre, c om e í. el cervc11 6 'hagué ,9 posat
a pensar sorollosament, quan de et er+1 COI' que em bavegava a les

orelles¡¡;

lJo han callat fins a la. porta de l'esca1a de casa, on gairebé em
des~~ip en sentir en Dart que deia :

"'"'A~Xl. taml)~ jlUgen, vost~s ?

No ~s un no í afeccionat a la t.r onae , i per a í.xb m'há aorpree tan

que Se}li acudís aquesta frase preciS8ment en aquell instant, quan a
,

jutjar pez- tot él que sabíem del p roce ó í.r dels intrusos, estavem a
•

pun t d "enfrontar"-hos anb una ai tuaci.6 que s COI!lvam conver.ir, només
pot tanir une e ort í.da , En el rcns , pet-o, ja ha e.....ntenc : en aquell

momerrt no era ben bé e11. 1 tampoc no ho ha estat des pr ~s lii ha serh

fino que tot s 'hagl acaba t. Jo mateixa em sento e st ranya al meu fer

dQ oostum, ooro si l'aut~ntica Sera slhDgués quedat al caf~ 0, m~8 bé
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1 Bib' teca ' umanitatsa L c í.ne , on po t s en van es ta r e oLe per <la:rre!' oop , no o e .re~ p r-

qLe e:r..1E3el 'hagin l'lOf,trat imp(:lrtinents, tota v (J ct? que fin. ,ara no

han fet eap gest truculent COI!! e] s qUA en Don nar-r-a del booaes t rnt j

del del 'Vestit de vi6. Dins la d.Asgracia, ~8 possiblc que hagim tin-.
gut t.ort ..

Es cler Qll."" oea l t r-ea terupor no ele bem p rov oca t , ben a 1 'inre-

Y~s. ¡fe fet s opa r per t ot e qua t ze i en acaha,...,..r fine i tot e Le he do-

!lat cafl.., e om S:3 f'oa ad.n rl(~S hoat as :Uenr:tnguts en lloe de C!OG invasors

dí.snc ate El v-iure sobre e L pa.:f.s. Ells han tret eigars 1 n'.aan ofert

un a en Dart , s sne e fer-se es tz-any a a Lee pr-egurrt ee que tota dos els

ao.re9~lvem, en aque L', nomerrt je. cerrt r-ac t~~:' acb re a11' que ellE; en dí.uen

la seva miesi6. El m6e jove ha explicat :

Ja slJ cue la gnnt en fe.n un mí e te r-í., i no eé pez qu~. Tenim or-

dres de cap+en í r-cio e COI'l pexs onee cívílitzades que SC\úI .L rJingú no ene

ha prchibit que Imnp ene franquegem sobre la natll.::'e}.(wa dele nostree

deur-es , En po quee paz-au Le s , es tracte d "una cp oz-ao í.ó , si ero pe rrt te u

la par-auLe, destinada a re forger el s llige.ms de eo'lt.dar-í. tat que,

dj edonaLmen't, han ez í,s ti t s empz-e 'entre les forces d' oz-dre pú.blic i

la poblacicS.

Tot seguit he vist que a5.xb a'avenia i no s'avenia PZ!\b les de-

e Ia ra odons que 1'innpector Laria va fer a en Dom, ja que si ell

parl~, :-'e solidari tat, va donar-::': a entendre p r-ou c.ía-anient que a ques-s

era un e fe ct e secundari d'una aLt r a finalitat que no preeis~. Per

aixb he dit :

I no hauria valgut m~s que el govern s?hagué~ adre9at p6blicament

al poble pe z- evi ter algunas reaccione que han i;ingut lloe?
No ... ha p:vetes el noi -. Aixb hauria t re t eepont.ane Lta t e l'opera-

ci6, 11 hauria donat un aspecte d'obligatorietat que podía ser mal

acollit.

- Pero que no ho ~s, d'obligatori, acolllr-VOS a les caees ? - ha
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.... No pa a d s la maner-a C]t!9 r a pena u - ha pr .o í a t 11 -. L'obli nto-

rietat, en la meau ra que exta+o í.x , no dimana d'un ordz-e a upe r i.or- C]U

iLlpOEla obligacionfl, sin6 del deure netura I que tothom té de ool.labo-

"re:!' anb l'autoritat* La diferemf!ia ~s Lmmenaa

.A nosa,}.t;res no ens ho he. s embáa t tant, 1 jo ja es 'tava a purrt de

_ ,,3' pI'ote~1·i:;f.lr, o sl I'1éi3 no de demanar més ac Lar-Lnerrte , uan el panxut

e

ha eec18.fi t La r-í alla :

Quir~cololega méB il.lustrat que tina, Di 1 ... ha fet -. De vaga dea

fa. unes exp l í.cac í one tan crnd:i.tes que jo maü:ix mjhi perno. Com si no

hagués ee t C1.t 1ll~S senz11J. de di. r que en una Elocí.et a't tan ben

da oom la no. tn1. no hi ha cap necessitat d 'imposar res a ning\1 !

.,...:sé - ha. 1ntervj.ngut en Dart .. , 110 eeti o ga i.re segur que La fli tua-

ció so;gnt aquee t a , Al ca pdava Ll. el p;o'\le rn no para ("~eéi.iotl.u' llel0 1

dAC:r.E' te de t ,:¡tu 111ene. que •••

- ~8 una qUGst::L6 de forma - ha sa j tat el z í,oot de111 ulla de" colm:rii's-

que no afecta gens n í. mio$. el que diem. Es pr ou na tur-e.L que quan us

estnt d~eape r-Lt es genere¡'i t7.a eLs n08tres gove rnarrt s vulguj n donaz--

"h:: existen:tia legal. Es per aixb que encara no ~~ha p.romulgat I!lai cap

llei que Lee í orrí ol.s Lnt er-e ae os . ,de n~ngu.
- No ha dic pas ha protee tat en Dar..);, precabu.t - perb ele vegade s

e 'observen algunas c orrt r adí.cei cne que e os ten d 'explicar.

Co~tradiocions ? - s'han admirat tate dos. - qu~ U~ referiu ?

?en~a;¡a pe r- exempLe en el sistem.a d'impo8to ac nua L que , en reta-

llar c om fa eLs ingrBs~o8 d-elG obre r-e , eLs prLv a de pU;J~!' un a fam!-

lía. Aixb, en aemb La 8. mi, corrt r-ad.í.u Lee ne ce eo í.tat e de La pz o duocñ é ,

ja que 8'n un fU1íur [!loe llunya. ens trohnT."-!ID anb eecao se l'lli <17 obra •••

Es veu que he u !Je118Ht en ~La r¡iiee:ti6, pero no pr ou a 1RWS- 11 ha

retret el no í -. Ja aabeu que una de lee nos "tres cone í gnes ane í teix

en 11:::.ne ce ac í.t at de respoYlsabilitzaci6. B"aotunl ci et ena d)'imp()stos
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tundeix. pr-soí.aament a refor9ar aquest sentí t de re "de

la faailia, ja que gr~ci~B l 011 heE pos~t fi al l-mentublo
espectacle de conjugues encnxa maL pz-epa ra ta pSI' La a eva joventut que

B"o!nplisn de criatures rpasaa proma tur-aaent •

....Pe:t'b a í.xo ta:mpoe no esta gaíre d' acor-d he inte:cvínGu~ jo - amb

L"ao tuac í.é qua aLgun s age rrt e dele servei s de vos tbs halftin~ut prop

de paz-eLí ea joves a les qua Ie han prohibit d"'utilitzar p roduc t eu o

objectüs arrt í.ccnce pc'í.ona.Ls , , •

... Es lbgic - ha di ~c el pa.nxuz -., Aquests p""odu0tes o ohj eote s :po-

den cre ar un habit que, en la :'1::.dureza,o sieni a l'hora de ten ir

fills, perjudicarie_ et e intaxessos de la familia i, ;)cr 'tant, de la

COf!il.lnit3t.

Que cal fer.d...,ones ? - 1i he p re gunba t ,

:ELt;ud.!.a.r .ia na tura Leaa i seeuir.' Les SGVe.3 Lnda.cac í.onu - m'ha re9-

post.
Vostes en te:.'1en, de família ? - se m'ha acud í t 11avors.

Natu:!:"almeIlt ! - ha di-t lfhrnIle -.Una familia acao a jía d 'satrenar!

ha rigut,i ens a ase ny aLava amb un dit gre í.xóe 1 d'mlgla

s:: 80rtís d'un taller de reparacions - • .t!sticsagur que tareu bon-
dat - ha a f'egí.t des pr és -,., Molta bcndat , Oi, noi .?

- Si - ha adl'irmat 1 'altre -. Em aerabl,a que seren bon s mínyone ,

- l~s e Lar que sí. 1 ara, e cm que comer.e a a. ter-oc +,ard, aquesta

ny ora t.an gimp~tioa rentaréJ eLs plata ~mm pez-que tothot'J se'n pu-

~lo - guí ar;:r afer norl non ••. - ha pa Ll.aaa eja t ,

r J

!re sé eL d orm Lr-an gaLre bé - 'h.e d í t; jo amb tarrt a natuz-a.Lf tat com

he pngut -. El ha e L divan, pere nOi'lés hi cap una pe r s ona •••

El j auxut [la a bané ona t :t<F.ula per mirar-se:'l a , encara fent el

pa.l Las ao , l'ha amí.dat aab la m¿ abam. d'aml.dar-se ell mat e í.x,

Enc ar-a sob:r.·en dos o tres ce at f.ce t r e s - ha rigu.t ment r e '3 "h í deixa-
"'Va cau.re -. 1 ~s tou,tu ! - ha exc131'18t ame ur a expreBei6 indredula.
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No durara gaire. Si hi d6nes aquest e oops, trenca' s 1
Ets molt sapaetre.

~NC\ ~ Jo ? Ah, ja sé per'que ha dius ! Es 11est com una mostela - ene ha

ro 1 t

"1 ~ explicat -, perb no 1i servir~ de res. Haurh de dormir aterra Oi

:) '. r.c

-,...

v

co' ...

"haura de dormir aterra ? - ha insistiti
í "" ,He fet que e , intrigada, pero 1 altre s ha arronsat d espatlles,

...com si no hi don~s importancia. Despr's ha dit :
,

_ De tota manera, cauras. Ja saps que sempre caus.
No pas d'un divan coroaqueste
De tots. Tens mala jeia. Des de petit que no pares de oaure del

llit.-Qu' et deia, la teva mare ?

Que em deia ?

"Si. no poses una mica de carn, et trencaras els oas oev , Per so rt
li'n vas fer cas.

Com ho saps ? Quah jo era petit tu enoara havies d n ixer •••
M#ho has contat m's de quatre vegadas.

Nosaltres ens miravem l'un a l'altre, sense acabar de creure que
aquell parell d'homes d'aspecte inofensiu i tan benhumorats fossin
policies d'uns serveis especials. 1 potser no ho s ón, he pensat qua
m'aixecava de taula; potser s'hi fan passar ••• Era el mateix dilema e
que s 'ha,-vien trmbat en Dom i la Lona, el mateix dubte que enquimera
altres pare 11es Tisi tades pels intrusos ti, com tots ella, no em senti
prou atrevida per demanar-los la docümentaci6.

Desp~s, pero, quan ja tenia les mana al gibrell, se m'ha aoud~
una idea que m'ha fet aomriure,de ta~lemental com era,per bé que a-
parentment no l'hagués tinguda n~ngú, i he aortit de nou al menJador,
on ara el panxut tOTIlaVa a seure a taula, amb un segon cigar a la bo-
oa.
- Doneu-me les manilles - li he demanat.
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Immediatament s'han encarcarat tata dost i

) contingut la respiraci6, esbala!t .vant el m _u atreviment P r jo,
aJ::r co~si no m' adon éa de res. he pr\..pseguit :

_ Us les lluentejar~. ~inc uns polvors que deixen els metalls coroun
vidre •••

L'hpme ha somrigut.
- 1 per que suposeu que les tinc brutes ?,

,B~utes no, pero de vega des es rovellen una mica, oi ?
o ...Aquestes? - lJa fet amb escepticisme,i se les ha tret

T de darrera deIs pantalons -. No es rovellen mai,s6ú d'un acer espe-
"~~ _ eial - ha afegi t mentre les r'e í.adringar.

Així ~s diferent - he dit.
_ Pensa en tot, la vostra dona - he sentit que comentava quan ja

• I trocedia cap a la cuina.
n" En Dartr,tencarano refet del t ot , li ha oonteeta.tanb un roudineig

,que no comprometia a res" Pero jo ja aabí.a el que volia. Eren po.i cí a
Ha s6n. Perqu~ si no ha fossin no portarien manilles.

Es gairebé tan segur corouna tarja d'identificaci6 - he dit a en
~ t tar quan, havent enllestit ela plats, en~em retirat al nostre dor-
mitori -. Al comer9 no en ven~n i, d'altra banda, no interessen a

. ,n~ngu.
- Suposo qvue tens ra6 ha hagut de cO",nvenir ell -. De moment, et

confesso que rrftleespantat. Mai no aps com poden reaccionar •••Confiero
que continuaran portant-se bé coro ara.

Ha deia perque tot ha anat coro una seda. Ni l'un ni l'altre no
í

han fet las més petita insinuaci6 de voler compartir la nostra cambra,
ens han donat educadament la bona nit i, denprés, quan ela he dut un
parell de mantes, el xicot m'ho ha agrait amb un eo.rr fe , sense parau-
les, per no despertar el seu company que ja roncava.

Hi haura problemes, si, en primer lloc el de l'alimentaci6,
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., o~ cobra en lJart. 1 també ero coatar~ de resignar-filea la seva

presencia constant, de nit i de dia, sobretot de dia, quan el meu mu-
rit ~s a la feina i em caldra quedar-me sola amb ells, dos estranys.,
Per~ tot ho donaré~er bo si,com sembla, ens estalviero el pitjor.9'!..b .tv

u B-151-

Dintre meu, de tota man~rat no n'estic tan segura corovoldria.
I - Estan acos tiumate a dí.se LmuLa r , a aen t í,r, segueixen tactiques que no-

més se saben~ persegueixen finalitats que,diguin el que diguin, s6n
,

, A - obscures. En aquest moment ja disposo de massa explicacions que no
concorden p ezqub em cregui el que han afirmat Ni a í.xb ni tots a-
quests dis~arats sobre els impostos i la necessitat de responsabi-
1.itzar- se. Inventen, erosembla que ara ja no hi ha cap dubte; inven-
ten amb una des treja aparent que, si hi penses bé , no pot enganya r nin-
gú. Han oblidat una cosa: que la gent • les víctimes, parlarierybntre
elles i acabarian per lligar caps. Si fossin verament intel.li~ent ,
no explicarien res o haurien convingut per endavant una explicaci6
coherent i raonable, única. No ho han 1et, i ara, tot d'una, eropre-
gunto si aixb no ~s un motiu d'esperanqa •••

'ia 23
.Let4coses ja no rutIlen tan bé; .han comenca t a espetLra z=ae..Al

matí sí,tots dos han fet bondat. El més jove s'ha passat p 2 'e tres
hores fora de casa i el panxut s'ha instal.lat prop de la finestra a
llegir detingudament el diari Jo feinejava coro de costum •••

A migdia, pero, quan paxava taula per tots tres, l'home m'ha
palpat el eul i, en giruF-me, sorpresa i irmda, ha dit :

Volia veure si dúieu faixa.
fEl m~s jove rrM.atocat per davant, amb un atreviment i~clic, i ha

somrigut :
- No, no en porta.
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Estava sola, indefensa, i m'ha scmblat que valía mé no tr u r

les coseJ de pollaguera Per aix~ he abaixat el s ulla t , dia lÜllUlnt
la meva indignaci6, he fet :

- Seieu, que porto el di~ar.
M'han obeit, perb després, quan ja estavem entaulats, el panxut,

ha brandat el cap reprovativament :
- Ahi~ vau fer una cosa que no ena va agradar gens. Vau tancar la

porta del' dormitori per dins.
Coroho sabeu, si us vau quedar immediatament adormit cornun trnnc?

- Ro vaig veure després, en despertar-me ~ap a la matinada em despe~
to ca da dia.

Téra6 - ha corroborat el més jove -. No va estar gens
- 1 tanmateix ~s ben natural. oi ? - he pretes.

Pero ells no hi estaven d'acord.

de bé.

...No oblideu que som una familia - ha dit el noi -. 1 entre ela [ti fU-

bres d 'una familia se auposa que no hi ha d "naver secreta ni descon-
fiances.

- Pero la intimitat matrimonial ••• - he comencat ,
El panxut a.Lcava la m~ per Lrrtez-r-ompre 'm.

Quina intimi tat ? Tota som prou gz'ans, 1 prou sincers, per admetre

que es basa en una 1i·oci6. Els nostres serveis, en el aeu afany d "au-
tcnticitat, no poden acceptar-la. D'eltra banda, aquesta exig~ncia
de solidaritat que ens ha portat aqu! tamp~c no enskerI!letriarentar-
nos les nana del que passa al vostre dormitori. Tendim a una :botali-
tat de convivlmcia que sobrepassa les relacions convenc í.onaj.a,

- Aixb per no ~amiBD parlar de l'obligaci6 en que ens :brobem d'orien-
tar ela vos tres coneixements si hi descobrim algun defeete ~
d'informaci6 - ha afegit el noi Cosa que poc podríem fer ai us
obstin~SBiu a marginar-nos de la Tostra vida i d'aixb que en dieu la
vostra intirlitat.
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0f'~sconoertada per totesféxplioaoion

- Cal entendre, -doncs , que hem
guntatl reconec que més aviat d
descosidas, per una ,manera de raonar a la qual em sembla que em cos-

,8 - tarÁ molt d~acoatumar-me.

Id od

,r, -

- Enabolut t - m'ha negat el xicot -. Qui en parla, d'aixb ?
- Si no tenim lret a reservar-nos res •••

El panxut gairebé a'ha escandal1tzat
~

·j-'!oq - 1 nosalt-r~s.,que·ens reservem '1 En una comunitat ....ha volgut al1i-
o~ -

;.1-

o os

. r -

90nan-me - només s"~s,.lliure quan, es comparteix tot, sense reserves.
- Exaote - ha opínat el m~s jove -. Tete sabem perfect~~wnt que

me'i llibertat no s6n sinbníms; ben a l'inrevés, s6noposats. No hi
ha ningú tan lliure com ele generosos •••·

....Si fos veritat - he dit amb una ironía amarga - el meu marit i jo
s6m més lliures que vosaltres •

..Pero tot seguit he vist que acabava de posar-m de pen a la ga-
lleda, perqu~ el panxut ha assentit :

•,

Aixi ée. Vosal tres ens doneu 111t i tE!-ula...
Jo m~hi he agafat :

- No s~ si ser~ per gaire tempa., som massa pobres per alimentar in-
d~fínidament dues boques més.
~'Indefinidamwnt no ~8 la paraula justa - m'ha retret el més jove -.

D·altra banda, tot aixo t~ soluci6. El meu col.lega i jo, que no ig-
norem que hi ha hagut exceaoa :1, abusos, ene aab.ram fer cñrreo de la
situaci6 en el moment oport~ Som gent oomprensiva. Per poca bona vo-
luntat que hi poseu •••

Les paraules s6n bones, pexb no ens en podem fíar. Parlen una al-
tra mena de LLenguatge que ha embolic a tot i, si hi discutís sovint,
estic segura que a la fi no sabría ni distingir la meya dreta de la
meya esquerra. No ~s estranu, doncs, que hagi obtat per callar tot í
que per díns em sentía sulfurada, a punt del xiscle o del sanglot.
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TIs a dí.z-, el p'Lor no he pogu t evj.t ar-lo, ha ex! lB"li~ caa'Ho~apitas'una
hora, q~~n era al pis de la Frora, la dona del policia v i, a v ur
unes camisas "molt bufones" que ahir al vespre 1i va dur ana venedora
ambulant de la qual m"ha dit que ~s clienta des de fa anys perque 11

_:fr" ~ ha deixa tot a meitat de preu , Me'n volia regalar una i ene hem d í a-
L....- eut.í.t, una mica. aoicalmen t , ella insi st í.nt i jo refusant, fin s que

t ha exclamat :
Si no l'acceptes per tu, accepta-la pel teu marit 1 Al capdaval¡,r

per elle es fa la festa, oi ?

Psr ella 1 potser per uns tercars en disc'brdia, be pensa:b en
recordar les insinuacions deLs dos individus que devi en continuar
al men jadoz-, fent tjmmm mote encreuats., com una estona enrera,en sor-
tir del pis. No vull dir que els hagu~ s ob.Lí.da t , pero en aquell mc--

ment les paraules s'han fet més vives, m~s cIares i :bot~ i prou que
ho eren llavore, m~s amenagadoree i tan impertinf'3ntsque, e nA ado-
nar-me'n, les ll~grimes m'han. omplert e Le ulls Alhora, he eentit una

mena de malfial1ga envere la Frora. tot de sobte ga í.rebé o onvencuda
"que ooneixia la presencia deIs dos hornes, els seue prop~site, 1,

~ue per cara d'ells m'oferia aquella pega encisera i atrevida.
He refusat dones la camisa defintivament, amb un geet abrupte

que li ha oridat 1~atenci6 i l'ha obligada a mirar-me. Immeditament
ha dit Y

- Plores ?

- No - he negat jo, i en ~ir-ho ja em desmentia, perqu~ un sanglot
1

m'ha esq~ingat la boca sense que poguessin contenir-lo les mans amb
~que em premia els llavis.

Ella s'ha atabalat i ha tingut unes pa....rBulessorprenents :
- Qu~ he fet ? - s'ha lamentat -. T'he Of~8. poteer ?

No, no ••• No ~s ree •••
Amb la mateixa rapidesa que n~havia malfiat he vist ara que era
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sigui que ho ignorava tot dels dos indt id .~ot it t~r
aixb he vo~gut oonfiar-me-li; al capdavall bauria e t t mas a ironia
escollir per confident la muller d'un funcionari el canvi de conducta
de la qual continuo sense comprendre.

_ No ~s res - he repeti t, al!l--buna duresa Lnne ceaaáz-La -. N puc
acceptar-la - he tornat a la camisa -. Aquestes peces tan delicades
no escauen a la dona a'un obrera

_ JG te l'he oferta de bon cor ••• - s'ha excusat ella. - Vols dir
que s'enfadaria, el teu marit ?

Jo ID 'he moca t abans de contest ar :

- No ho s~ ••• Es un home senzill.
Perb bé deu agradar-li que facis goig ?

_ No vol que accepti present a ala qua La no puc coreespondre.
Ella s'ba redregat una mica, ferida

- Aixb ~s orgull !

~ No s'ho cregui. Ja no en tenim. Ni dignitat, gaireb~ - he afegit -
'"Pr,tser per aixb ens arrapem a aquestes coses insignif~cantB : no

que se'ns doni més del que podem donar" no acceptar la oompassi6
pietat deIs altres, nil que fxar=no s i sofrir en silenci ••• 1 encara

~no sempre ! Perque, que estic fent, ara, si no queixar-me ?,
E:tJs massa rigurosa amb tu nat eixa - ha deel arat la Frora estranya-

ment, pero jo he brandat el cap.
- Vost~ no ho pot entendre. Vost~ viu protegida, en ur/m6n ordenat

i segur •••
Ara per ara - m'ha interrompu t ella.
Ara per a...;ra- be repetit, i llavors, sorpresa - : Qu vol dir ?

~ , ~Pero ella B ha negat a comentar-ho, a aclarir-ho, eollfl'enedida
d'una observaci6 que ae li havia mmmree escapat sense adonar-se'n,
ialeshores ge vist com es tancava, tot d "u..a distant i, dnÍlluDsJllm es
diría, gaireb~ espantada d'haver-se atrevit a revelar una inquietud,
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una desconfian98 que la traioionava i feia, dones, me .. t ' , 11

m6n que .jo aeabava d'al.ludil'.
- N9 ha cree - m'ha dit en Dart a la nit quan J.i ha oontava al dor-

mitori, encara n.o fa due s hores -. Ha deus haver,interpretat malamente
Gairebl esti e segura que no. pero que poden témer ?

- Res. Ha f~t una observacié incomprensible i tu, trastornada eom
astave a, li has donat un' senti t que no~enta.

- Potser si. Era tan desgra~iada que potser ho volia compensar d'una
,

manera o altra •••"-;~UtJv._I~B~~~~~_~~~BE~IE~.aa.•atent a'les possiblea remara de fora, desinte-
ressat 'd'un problema :que en aque L), instant a mi n ateí.xa em semblava
seeundari. N~hi ha-yia un altre de m~8 argent i amer9ador.

Tots dos ~ ~rem al. llit, darrera ~a por~a sense tanear, només
,

justada, pe:cq ue aban e de sopar, a la cu í.nat quan lj.he report at el,
canvi d'actitud i les paraules rtelD dos hornes a migdia, hem aonvingut
de nou qu~ no ela eontrariarern en res mentre les seves exigenoie ,
cara que ofessives, siguin tolarables

,M's enlla d'aquest lfrni~,
ac tua r-em, Sabem exactament que he m de ,~er•

.....Poteer no vindran .;..he dital cap d'un moment. segura d.#interpre-
tar les seves preocupacions.
"""Potser no.

S1 haguessin tingut intenci6 de venir ja'ho hauren fet - he vol-
gut tranquil.litzar-me.

1 e11 :
- Sí, ~s ~eritat. Ja fa vi~t minuts que som al llit.

No tens son ?
No.
Jo tampoe ••• Segons com, m~s m4lestimaria q..,uevinguessill i acabar .

d "una vgga ~a ..
No ml'ha corrteatat , pero he senti t la seva ma que em garfia el
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braQ, 1 m "he pr .mut contra e30U.

- Estio nerviosa •••
Es natural.

_ Demh no ene aguantR~ea •••
En Dart, perb,ja es redreQ8va.

Senta ? - ha xiuxiuejat.
Era una remor prima que a .poa a poc ha anat agafant e~branzida

1volum •
...Ronquen! - he axo lamat ,

~ No~és un d'ells.
_ Deu ser el panxut ; Pe'ro 1 'altre no vindra, sol.

No es probable ..
No ,hi feia res, no en ten1em la seguretat. Hem eon+í.nuatdones

deeperts, ~ra espiant els roncs com abans escolt~vem el aiIenei,
jo m'he posat tan.neguiT.osa que m'ha ealeut aixecar-me du a ve_flRd

a orinar, a la gibrelleta que gaireb~ no fem servir mai, perqu~ no
4ra pas qüesti6 de sortir tora i des:pert,ar-los•••

Ha estat .eL segon cap que se m"ha aeudit de posar-me a eseriure
tot aixb que deixava per demh i que ara ja acabo sense que hi hagi
hagut eap interrupci6. En Dart no ho volia, m'ha traetat d'impru-
d~n~, pero hi ha aeeedit en comprendre que aixi poteer em ea1maria
Per precauci6, he repenja~ la cadira on see contra la porta, de mane-
ra que eserie sobre una capsa de sabates, on confio que tindria tempe
d'amagar els papere ei se'ls acudia d'entrar. Pero un d'e11s enca-
na ronca, i aixo em fa pe-psar que el panxut va mentir quan digu~ que
a mitja nit, o oap a la matinada, es despertava cada dia Vaig veient
que no diuen ni una veritat •••
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Ja fa més de vint ...·:l-ql..1.·~'t:re hor que 6n m(rt
'\

ps ro fin, t: no

cemenc o a allibE'rar-me d'una mene d'inqp.ietuti ngo í xoaa qu. ehir no

ero va parmetre de sor~ir de casa en tot dia a d~ pit deIs b)ns con-
selle ctil'en Dar'!:;, tan trasbaJ.sa+' eom jo, pe...;rb anb pr .....ou preslmcia

d '1mim par a.cudi'i' al traba11 coro de ooe tum., En oal ocnf eaaa r que va.

ser una exper:ten!tia horribj.e ~lbemtm!lm que ni a eL ... ni a mi no

enG agradaría repetir.

.Tot va eonen car- cap a las nou del ve spre , quan lt,a feta una f! to-

na que ~rem al dormitori. ,Ut porta, 110!!l€.S ajustada COI!l el ve spr-e a-

bana , va obrir-se en empen;rer-la el panxirt , darre:r.a el quaL va entrar

(~1xicot en coa de oamí.aa, tota dos sl).mricnts, amb una expressiéo a-

mical que no es desmentí ni quan 1 'home es va a saeuz-e al lli't anb 'to-

ta natu.:r:alitati pregunta :
Con "a~ aixb ?

.En .lJarti j o ene havíem, querta t muto. pero eotronye.rl.Ih t 1,; pClr

aquellas parau'Lee planeras i alhora tan irt~oli tes en aquel' a .,:1., t.uacá é ,

vaig aconsegl11r de sobreposB1;'-me 1 de contestarr :
B~ ....

- M~s val així - digné e11.
El nod, que s'havia ata naa t El la finestra, probabt.en ent par com-

p rovaz- si era +ancaéta , va retro0edir cap al e p(~_Uf~ dE.:Illit. on EJ'a-
•tura mentre deia $

- Ja UB han fat l'aoor ?

~nDart, que havia recobrat la veu. va rcndinar
No.

_ Ja t'ho deia, jo - ob8erv~ el panxut do cara al xicot, 1 se'm torna
a girar -. No us el feu sovint, oi ?

Depén
,

va~g replicar amb prudencia.
Ell va brandar el cap, poc satisfet, i el xic~t, sempr~ des deIs
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plCUS del 1-' i t, V8 adre9ar-se (ll en Da r t :

_ EL' s emb La que la ne g.Lí.gíu una mica. <, •

_ Vaig mo1t cansa t - va excuea r-« e el1,..Probab1eI:lol'ltp r seguir-li la
veta.

Pero ella té ne~essitat que l'estimin •••
El panxut va intervenir :

_ 3i teniu alguna dificultat, potser us pOdriem ajud~r.

No, no ! ....va protestar en j)a:rt-. 1>lv nlihe tiueut maí.,
r,

_ }vI~sval així - va repetir el panxut -. TI vec;ades, ja ho sabeu,els

matriflonis joves i sense gaire experiencia •••
Tenim tota la que €nS cal - a~Regur~ el meu marit.

_ poteer us ho penseu - ve. contradir-lo el nc í , i despréÑ d'una pausa
breu va preguntar ...: Quines t~cniques tllmpreu?
- T~eniques ?

_ sí, ls elar. Em refereixo a mane~es, posioions •••
... .Ah 1

Les oorrante ~ vaig d1r jo -. Com totbom •
... Com tothOIDt no - va opinar el panxut - Hi ha mol te var1etet
~ B~n cert - confirma l'altre -. 1 oonv~ coneixer-les tates.

,~ Sobretot quan es té una dona com la vostra-digué el seu o05pany
Rm penso que li agradarien ••• 01 que si ? - va preguntar-me, perb n

"em dona temps de contestar-li, pe:rqu~ 1mmediataPlent féu - : SemT,lre
dormiu tan tapada ?

Segona •••
Deu ser perqu~ no porteu gaire roba - afeg1, i avenQava una ma

cap e la gira del llen90l, amb la 1ntenci6 evident d'enretirar-lo
1:. .. llit avall, pero jo eL sub jeot ava pels extrema 1 la roba es reeist:í-.

O gens ? - va preguntar encara.
- sr , gens 8í•

No s~ si creure-m'ho ••• - co~menth, i va estirar m~s fort, ara amb
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tates dues mana , fins que el Ll.enc ol , que era ve 11, Vi·, tql'i'l11l"~JlM

..
r i se m'esoapa de Ls elite -. Ah una simple camí s tu d'aque,t. qu no

o.m2guen res ! - va c1.ir,i em palpa les aines per asseguI'~r-se qu no

.t 'i

1 _

1 -

duia sos terrí.do re , - L.es teniu. molt plenes
., ). ¡CI

va obsezvan -. No deveu
,."

- Que jo aapiga, no.'
- .Perb en podeu tenir, de fills ?

- No ho sé, no·ho hem provat mai.

Ell va acabar d#enretirar el 11engol fina a mitj a cama, amb ela

ulls elava....t en e'l verrt re que la pec a , arreBus,~a<1a, hav ía dcí.xa't al

descobe rt.

Baten norma1ment constitu~da •••
L'altre,que s'haviél atans e.t , va assegurar

- I tant ! - Va tocar-me les cuixcs i digu~ ; Feu. goig.
El panxut va girar-se de nou cap al meu mar1t,reprovatiu

- No s4 coro podeu dir que e~teu cansat !

El seu company e;omenteva :

~ S'hi deu estar ~ét dins vostre •••

Jo teia esfor90s per somríure, pero per d í n s tot ero tremolaTa
.

quan vaig contestar' :

- Aixo no só o jo qui ho ha d~ dir.

- Es clar- 1 va ao ab az' d"a r-romangar=me la camf.aa fina damunt del

pit, Benee sdonar-ae que en ~art, redregst contra el cOixi, ens ob-

aervava amb la b00 a tanoada per "tal de reprimir aquell peti t múscul
¡.-: ~

indomit
,
enfada, li estremia Bota la pell.que, ooro s~mpre que 8 se

r -
No era evidentment tan senzill coro ena havíem oregut, jo matei-

xa em sentía irada, a punt de treure les urpes per defensar una inti-

mitat que violaven amb la mirada,pero vaig recordar l'exemple d'en,

Doro, que 110 podiem imitar, i a í.xb en va ellooratjar prou pe rqub tot

d'una els meus llavis esclafissin una rialla lleugera~ent his~teTiea
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mentre m'agafava al brs9 del ne u marit anb un aire fal!' tn mI'~lfPl1ti~J;¡¡

maLí.ati, amb ganes de pr acipi ter eLs eadevenf nerrta , li deia :

Em sembla que el s agrado. ,.
Tats dos es van sorprendre una mica, no vaig notar en aquella

immobili~at sobtada que gaireb~ elB encarcara abans que el panxut

rigu~s com un cavall que renilla :

')- ~ - I~ts neravellosa !

Oi que sí ? - vaig bogejar - Veri tat t tu ? - vaig nre gunt ar al

meu marit.

" (uEll va rondinar un sí tan hoa t í.L, tan sorrut ,que em va í g veure
088,1 obligada a brae;ar-J.¡() per tal de poder xiuxtuejar-li a.l"orella :

- Ha est~9 oomp rone'te nt tot •••

De fet, pe rb , ells no, ve Len res, engrescate amb aquell movanerrt

que m'exposava m~s als ul1s que CO!!lengaven a enterbolir-ee i a les

mana del panxut que em tocaven les natg~s mentre el noi rteia :
.

0.- _ Quina delicia! - maasa emocionat per fer oom el seu 00) lega

ue I!lorJ!lo~f;:
m.'~. o en ~ e totJo. '. se.a.Y8 F ~ .• , •

~
Jo vaig tornar a riure, amb unaimpudícia que 3n deixa el cor

, rLS gLacat , 1, per prámera vagada, va í.g oreure en el desdoblaI!lent de la

:11'1.- persona. Coro s'explica, si no. que el fastic 1 hfr~hia que em bU~.lien

aH" .. por dilltre es mana res t eaeí.n , actitud enfora, en un desvergonyiment

que en fau dir- los ¡
,

- Ensenyar '1 Ja ¡r¡ .agzadaz-La de veure-bo !

En Úart va empassar-se laboriosament la saliva i, amb una veu
ronca, que ga í.z-ebé no 11 e oneíxí.a , es decidí a entrar en el joc :

En sap más que tete plegats

Aixb s'ha de demostrar! ex:tgí el panxut

_ corrobra l'nltre i ara VR allargar- Sí, sí, s/ha de demostrar

les mans, aVid, pero el seu com.lega féu un eafore; per asserenar-se
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_ Portea alguna cosa? - va pre untar-me.

:rl - _ No, no res !'

_ ESqU8 no ens agrada, e aps ? Sobretot jo, s6c molt delicat •••

_' Si., aampz-e !!tolaste - oonfirma el noí., 1 va abrarimar-se al meu da-

mUl1t'f!lentre amb el colze empeJlyia el panxut tlrora del llit, pero jo

it I - vaig rebutjar·~lo.

i - _E1 ! Que també hi té dret •••
" IJ _ Despr~s" aesprés !.

.., No••• Escolten ....va~g dir llavora con hav:fem c onvf.ngut amb en ilmm*

~lJáu Dart -, IJar que no no fero "tots tres ?

o .. - ... Alhora ? - s'estranJl'arer) tata dos simultianiament •

... ,
.1. -

BDfIO

'\.' ( ....

.g Es clar ! En puc -man9jar cinc arab tata facilitat ... El meu marit

tamb~ t~ dret e ser-hi.

4 si _ digu~ ell a~b un gran eop de cap. com per emp~ny~r le parau-

-. O tata o n1ngd.
1:1 vell, .mig caigut de L 11i t, es picava les cui:x.es ment re repe-

••
Qui ha havia de dir 1 Qui·ho havia de dir !

DespréB rept·· pe r les rueves cames , dar:rera el noi que em tor-

a escometre, pero jo eLs va í g rebutjar per segon cap, sempze

ense parar de riure e om una folla :

No, a í xf no ! TraiE!\..l-Vos-ho tot !,

I, per donar-los l'exemrle, ec vaig desfer de la camisa abp.na

'ordenar al meu marit :

- Tu tamb~ !
,1'ero ell ja naviu sal~at del llit 1 s'atans8va per l'l:1ltraban-
,

da, cap als dos homes que ro' obeien apressade.raent, ta.tl altmirats que

1 ¡nmxut exoLamava ¡
~ jo que ero panaav a que ene danaríeu reina !
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_ Ja t 'ho vaig dir que tie rrí.a ternI)erFlrl1.e!t - ob e rve 1 :I'Humanitats,

~mrefería a el1, taI'lb~ ••

1ji s quona d' ))art queEs un bon jen - rlgu~ el ~icot, i tus
va dlr) vermell com un toma~uet :

N#hi ha pe r tots, !

Si, si f - van ton1ar a riure, i el noi :
Tens esperit de fépn11ia

Los peoes gueien per terra~ feixugues pel pes de les arme , 1 jo
en vaig havar de tapar un I!l.oJ.!l.e....ntla cara anb le ,:;mane per evitar que,

..sota la mascara de la viciosa que em creíen, no dOBc~brissin la repug-
nan eJa immen38 i difíoil de reprimir que I!l'al ue rava le s facclona,

I\ ~ m~s de sfet es encara quan rplBB1 oomsnc aren a discutir el 11m que IIUIII

" .Lr:.

~ cadascú havia d'ocupar.
A la fi s ~ho van :f'e-r a pa re Ll e i aena rs ~ en una eso ona grotec:Jca

a la qunL vaig asaLa td r mentre ele coLoz-e IllMSl!Il!l}'jlU!unrh de 1 s galtes
. ,. .,..

se me n anaven i ~m venien i un glop de nausea ero bntia ~1~ llavie,
ensangonats de tan mossegar-I!le'ls quan el 1anxut, que havia guanyat

el 110e preferent, va ajeure's sota meu, tan impaci.ent que em va oal-
dre calmar-lo i dir-li :

- Ha de ser tote tres a l'hora.
El xicot m~engrapava per darrera.

Ja e s t.Lc a pun t ! - 1 dev í.a girar-se cap al meu marit t ja que a-

fegí - : Que espereu, v6s ? No •••
PerO les paraules ~e li esoanyaren a la boca i vaig sentir

dit que fu~ien d~ la meya carn mentre en Úart oridava amb un to de
J.L - ve u m9s a I t ~ue no convenía, pot s er par 8n.af.'ar la s eva emoci6 :

)

Alceu les mens !

Amb un gest ~rusc., va í g deixar-me oaur e de costat sobre el 11i t

pe rque el meu ooe no p rotegis el p snxut , pero un s egon després ja,
m'havia r€dre~at i era prop del Deu ~arit, anb l'altra pieT.ola que
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I/home, que no dev í.a have r el1t~s l'ordre d'en JJcu't, p..r: t at

";;1 ! Qu~ pae s a ?

" (4\ Ai:i~€qLleu-vo8 ! - vai¡[; or de nar=Lf •

L'alt~e, que tenia la C8ru li_ida, mormol. :

_ Podia havar-n/ha penaa t ! Massa senzill ••• •

, ~
El panxu.t s "ana redregant i, amo un gest púd.íc que oontrastava,

amb la. 11uentor encara lúbrica deIs u11s, va cobrir-se les ve rgonye a

r f'". mentre fe 1a :

parque ara ole dits ero t1'8molaven tant que era inoapag de subjectar-

V ".L_ .les. aig havar de fer una pausa ,fJBlIll1JllIJlUllJilmmemmm~DltmJmlljbmi:1l1lllmplÍ!mmJtnil:ul

..sI s 'repenj ada sobre la oadir8, i en J)art. que 6' adona. de la si tuaci6, cm

va prendre rbpidamcnt la pi atole eeriae deí.xar d' apuntar-loa amb 1/'81-

t ra , Perb havia est a....una defa11el1ga bren, de le. qual va resoatar-me

Que ••• que 1•••

~ l~€s mani11es - em va di l' en Dart.

Eren a les butxaques dels pantalons, d10n em cost~ de treure-les,

"la veu del noi que deia :
. ~

~s costara oar, aixb

,Vaig r-edz-eca r=me t , Lerrtament s vem va íg girar aab les manillas.

Ja ha passat - vaig trnnqbil.litzar el meu marit.
~v6s - mana ell, al panxut PoseU-TOS al costat del vostre company.
,

No, m~s .se perat -digu~ en V'eure que se 1i ap ropava maeaa , - 1 lee

mane darrera.
Ele vaig tianca r les marrí.LLea entorn dele cahells i de apréa t quan

en lJart ele féu ajeure aterra. vaig lligar-los les camea aI!lblee
corre"tgee dels pantalons. EllA renegaven, enfuri ts, pero incapaQoe

d' enfrontar-s e amb l'amctiaaa IiPlñmunmmmmftl'lllUlmm de le s pistoles.

VesteiH-te, ara - en digué ell,.

Vull rentar-me, de primer.
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Me n vaig anar a la cuí.na , on hi havia el coaoí, Q t anpr

la roba. Només m'havien tooat, pero ja era ::Jufiai nt , Eno ra~ m .1 n-

tia les mane a le~ cuixes i al ventre, als pita, i em o 11a esbor!' r

la brúticia d'aquells contactes abans de tornar a ser la mateixa dona

de sempre_. Bm vaig banyar amb aigua freda., sortida direotament ele
,

l'aixeta, pero amorosa i amf.ca L pez-que s'enduia els sellyals d'aquella, .
, . ,
ans La desvergIimyida i f'e r í.doz-a que tracta el mcu cos c om un objeote., . .
•aig eneabona rpme cent vegades, tan llargament que en Durt, des del

dormitori, eID crida =

....Sera !

- Ja vinc

Pero no hi anava, oonti~uava fr,gant coro unn obsesa, i de8pr~s

encar-a em vaig fer una frega d 'alcohol que ero va do í xa r la oarn en-

vermellida i ardent, pero a la fi neta.

En tornar a l'habitació, el roeu ~arit jA s'havia posat la cami-

sa i eIs pantalons i, assegut a la eadira) exaroinava el oontinGut

de les butxaques deIs dos ho~es.

- Mira - em va dir.
Mi havia les cz-edenc í.aLa ánb ela. noms, A. Brelan i F. ürniaa,

pero res que ens orient~s sobre la naturaleea d'aquella missi6 mis-

teriosa que eLe havia du t a casa. Un momeut , se 1!l'acudí que ara po-

díem interroear-loa oom no ho havíem fet abans, i exigir respostes

coherente, J'Wlrm.i:tillhll}Ium1Jl. perb en J.iart "",+rronsar.-se d'espatllea :

.. De que serviria ? !rampoc no podríem verific al.' res * JiIi~A val que~

en l.Le et í.n ,

Tenia la ea r a blanca c om un Lten\,ol i e 18 uJ.J S se li ha-vi en apr o-

fundit1 pero pa r Lava anb s ererrí.ta t , sense q.ue 1i fgllós la veu, i aen-

se ira, amb una nena de res:l.gl1aeió que t'e í.a maL,

Si~ enll¡esti:m - va í.g <'lir.

Ja eren mé8 de les den i aLs ca rz-er-n no hi haur í,a nineú• D' al tra
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baixant pel carrer6 de les Animes • Els vam trf'ur, donos 1 s mfm;t.llo

perque es poguessin posar la samarreta i la camisa, la les tornar m

a tanoar i els desllighrem les cames per enfi18r-los els pantalona, 00

sa que ~a fer en Dart mentre jo vigilava amb la pistola, els vam lli-
gar de nou i ele vam trehre les manilles per eegona PlUl vegada, ara
perque es poguessin cardar degudament, i després el mateí.zDart va
encarregar-se de posar-ioa el cintur6 mentre tornaven a t rrí r les
mana subjevtes darrera l'esquena. Tot plegat va ser un pracediment

ee - llarg- i amoin6s al qua L es van avenir de mala gana, el noi enfÜlenci
-I ~ i el vell entossudi t a dliiscutir la si tuaci6 •

.th -

_ Ja us deveu' imaginar que aixo no as pot 'sortir b~ ••• - va dir.
No ens imaginero res - va contestar el meu marit.

oe Agredir un agellt ele i"autoritat ~s una falta greu.
Ha estat en defensa propia.
N~S hem ataeat pas

- Coro'en die u t doncs , del que he u fe t '1 - va pregurrtar-eLí, el Dart.
No en die res. La vostra dona ens ha p:covocat•
No ho cree pas. Abana, ja 1i havieu posat les mans damunt.

Llavora el xicot, que seia terra , va escop1r :
- Es una puta .!

l!!l meu mari t, rapid, li etziba una pun tada do pGU a la cara. Jo

vaig deixar es«apar un erit :
- }¡o !....

- No t'insultaran ,mes dir ell -. 01 ? - preguDt~ al- va

1'lai no 1 "haur-í a c re gu.t Oa1.)a9 de f'e r=ho , eerapz e ha 0at[\t un heme

pac f fdc , d 'una prUd~:nci8.que mésj1 'un cop m'hE f'ot indignar. Pero ara
es revelava més dur i de oí.dat q jo, po tsaz pe rquó la eeva humilia-
ci6 hav í.a estut pa r-t í cuLarnerrt OI:l.IIlmmsevera. Al capdavall havia ha-
gut de conee rrtí.z- que em taquesr,in, que m'obrís da!!1Rntdel panxu't que
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- No ho sabeu, que la 110i us ob~iga a respectar-nos ?

- Quina llei ? Entre nos altees ja no n'hi ha cap.
L~home es va fer agressiu :

~ Ro heu decidit v6s ?

- Exacte.
Doncs mireu que ua dic - féu el panxut - : respondreu de tots els

Tostres gestos~per petits que siguin.
- Davant de qui ?

""'Davant el Tribunal de Seguretat Pública, on us aCU6arem al seu
Ü, 1 degut temps.
'(,... Des d'on ? ... va preguntar el meu roarit amb la mateixa flema.

L"altre va fer una pau~a, mentre els ul.LS se 1i arrodonien, i
tot s eguat , amb un altre to de vc u , va preguntar-~i :

.~

Que us proposeu ? No dev~u pas •••
Pcrq el noi el va interromyre 1

Es cáar que si ! No ho veus que ene volen matar?
Vaig comprendre que no s'ho creia, que no s'ho oreur1a ni al dar-

ren moment, davant l'evid~mciat quan tingu~s la pistola clavada al
pit, a pun't de disparar. Da.rrara d'ells hi hav í.ala 1.Le1, l/ordre, el

sistema, l'organitzaci6 ~ue els pro~egia. NU es ?Gdien veure en el
'T -

per de víctimas. El mateix panxut, qu~ al 02p i a la fi havia iniciat
la pregunta, ho va m antfeate:r prou clarament qUt1!1 exc Laua .:

- No diguis bestieses !

P:ro peD dins el dubte devia for el seu cami, j~ qu, d'una
o al tra es va veure obligat a girar-se de nou a¡ L.OU J~a.ci1; ~

No sereu tan insensata !

Ell no li va oontestar; va acabar de au.bjc:ctr:l1:-1i el ctntur6 i,

sanse un mot, sortm del dorJ:!litoriEl panx:lt va d::'L'-lDG :

_ Supoao que tind~'eu una mica de 3enti"t oonú •••
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- Es c13r - vaig aSclentir -. No \..lSatanseu - vaie advertil-1i n a-
dona -~e que feia un pau endarant.

- No - féu eLl,, anb e 19 ulls el av at.e a l¿:. pistola - Pe r caldria a-

olarir aquesta éiiillCi5.
Ben ~ert ....vaig recoDE;ixer -. No vo l em pa s .reu més ,

Pod:rícm .f ,r UTl tracte •••
, ,

No -p;idDlis ! - 1 increpa el seu compan;'}.
No pidolo - va de f enaa r=ae ell -. Potser si quo hem abuflat una mi-

l.

de lefl . . . oonf'essar :pero al capdava Lzo: ClrCLU1.f.'tuneles ... va -, (';8 000-

prer.lsi ble ••• i pe rc1011<. bLe • En el. f'ona , tot aí.xo ha haurieu d~in t orlJre-

tar .com una nena IiirñhI'lf.mu:un~~ d 'hoJ'1enatge •

- I vosaltrec tanb~ - vafg replicar-li ser€n~ment •
. L 'ho1!lG es v eor-prendr-e

-"Uo~, nosaltres ?

- si - va.í g exp l í c r-lt - Pe r a vos aí.t r e ha ele flor un h( Vl 'l1~l't/g

uc tinguE.'J"I1por p te.nta por qu e •••
El me u mur í.t , que errtr ava de nou , eri va inter.rompre :

~:rom-hi ?

El panxut' BlJÜJ!l se'1 mir'tl :
No ene p re cí.pft em •••

~To, gens - digt1~ el1, pero va atan~ar-se-li i li tirh l'americana
demunt les espatlles perque les manilles quedessin dissimulades. DeR-
prés va fer aixecar l'alt're, que corrt í.nuava as segu t aterra, i repetí
l'operaci6 anb el ge c .q ue ha ví.a reoollit f'ora , - Au, camí.neu ,

- On hem d 'anar ? - pregurlta el vell.
All el va empentejar mentre em mauava :

Paa~a davant i obre la porta.
Al repla, vaig y""'ueda~"-meeaao Lt!:tntabane d"abrir el LLUI!l, pe rb

no se sentia res, tothom devia dormir, fina i tot el polici~ del cos-
tat i la saYa dona, del pis dela qu~lB no s'escapava ganR de claror.
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_ Baixe a pOCA p oc , Al pr-Lne r qUE' fao í. a or-oLl., 1 IDHto aqu í l'lnt. +x ,

Jr.l xá cot va cirar-Eie, desafiador ~

r1CID - .A que no ?

'rr .. - Pe r CJu1! no ha p rove u , d once ?

I tots dos es van que da-r fitant-~let fina que el no í VA tonbar-se

o : - al tre cap t eeguf el panxut que ja e ra dos graons P.l..8 ava Lr, Jo eLs
,

01:~ v:tgilava., dava I "ant mig a re cuf.ons , 1 reco rdo haver-me preeunta t

si saben oue els hern de matar, per que no es rebel.len ? Naturalment,

hi havia e~uelle explicaci6 que m1havia donat abann sense cercar-le,

que no a'ho oreienencara que ho sabessin, perh n'hihavia prou 1

" T 1 ele eondemna'te que porten al pati d 'execuai6 ·1 Ella bé s "ho deuen

t o \) -

üt I

I

o'

ti ..

creure, que els penjaran, i tampoc no es r-ebe Ls Len ••• Per qu~ ? Es

tractava d~ guanyar temps, ainb l'esperangél que sorgiria un factor im-

previst tuna ciroumstan cia favorable ? O simplement del desig j' aj or-,
nar tant com fos possi ble el mament de mord r , coro aj_ una 8 gens més,

uns minuts m~s, foss1n tan valuosos ?
No era una preeunta ociosa, ni ho és ara que la repeteixo per

'"eser1 t, perque tinc el pr eaerrt tment que avia.t em trobaré en situaci6,
de fer-la des -de 1 'dnica posici6 que permet de cen+es t.ar-d.a , stio

s eguz-a que il vell tenia ratS en dir que no ens podía sortir b~. Paga-

zem, 'més tara o m~s d "hora trobaran els cadav ere 1 els idebtifJ.caran

encara que els enterréssim sense pape rs , I em pens o que aleshores,

quan ela ~en~vem cap aL solar, ja ho sabia. Pero aixo no em va fer

vacil.lar. M¡-havia compI'ou~f,; a fer una tasca, ée a dir, jo mateixa

l'havia propasada, i la duria a cap sense defalliment, pateer amb

l' esp enanca que el nostre exemple, quan fa s c onagut , tindria segui-

dors oada oop m~s nombrOS08o••

~n arribar al carrer, vaig ajustar la porte darrera nostre 1

proseguíre~ tats quatre via avall, en Lart al costat del pp.nxut i jo
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dtntrp- la butxa oa dols pan+a Lone , jo diasir'ltú da sota 1 xa L qu ha-.

vía recoll:tt en aortir de pis 'luihf\uria pogut sospit r qu no 6r~m

qnatre amí.cs que tornmren a casa deflprés de pasear unes hoz-e s tran-

i - quil. :!..es al ball, o al eaf~ .?

D~ tata mane re, no vam trobar ningú. Darre:ra d "a l.gune e fine,-)tr 6

. . "encara se eenm en remore, pero +ot es les portes e:ren tanc:=tdes i a 'ha-

vía girat una mica d 'aire que no i.nvi teya a entrotenir-se. Cel anun t

corr:ten tot de núvols negres i de mal averany da'lJant una lluna rodo-

na uue s 'ineit1uRva @.ntre 'les esf:tlagarses tan nviat opaques CO!'l. tran

paz-errta . Feia l'lJ.oltde teI!lpo que no hí h vía a1gat e1s ulls, al fi rma-

ment •••

Ells cal ave n , eom nosaltres, -1 el s í.Lencá va perllonga:r-se fina

a l'entrada d.el solar on encara que dave n fragment' del mur d'obra

que hi havia hagu t abane d'iniciar les rae ee dels f'oname rrta , int-'.-

rompudes a míg ohrir per motius que semr;>re hem tgnorat,

- Aquí - va dir llavore en ~art.

Va subjectar el bra9 del panxut 1 tota quatre pp.netrarem en la

negror del terreny ofegat entre cases de dos 1 tres pisoa. El xicot

va ensopegar., pero es redrc9a immedia'tament, eene e una paraula. 'Ell

vell, en eanv í , digué mla mie a vagament :

_ Encara hi sou a te~ps ••• - I en veure que ni en ~art ni jo no oon-

testavem - : S1 voleu, tot aixo queitar~ entre nosaltres.
l'

,
Imbecil? Si es~an a punt de matar-nos •••

_ Oallat 1mbecil ! - 1"increpa, el no í.,

Sempre has estat un ximple !

No, no e'ho c.evia creure, tot i que la f~a era allí, als nOB-

tre~peust una mica enrunada en alguns indrets, perb en d'aJ.tres prou
\.

neta 1 prou profunda per ent rr<Jr-hi comodament Ulles dotz8nef) de caa'h-

versll
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_ Els ointurons - erova dir un Dart sensa fer cas de .li '

E!ll SPh3 s' a(f :re e av en.
"Ele ele vaig enretirar des de darrera i despr~s ele ordenar ro,

que s'ajacessin. El noi va obeir amb una miTactR freda, carregada de
mónyspren i de superioritat, per~ el vell es resistia 1/ens va caldre
nJéü!!ienaM'-lo una mica abana de fer-lo caur e a frec de rasa, on 11 vaig

"111gar ele turl!lells arnb pen&si tr~baJ.lst perque no parava d'esperne-,
gt.r .. j)esprés eucs z-a vam havar de tE'.par-11 la boca aab un nocador , ef.~-

pantats en s~;ntir eLs s eue or-í t e d~au:xili, s or-t oeamerrt massa febles,

ofegr;ts ps I pan10 que tot de eobt e r eve Laven eLs aeus ul.l.s , ara enfe-

br os í t::-:l.

~-( ~ hav.í.a anata re co1.1ir en.3 or t í r de l'habi taci6, aCUDa, hi amboLea-

A la fi t el meu .:nartt es va pode r treur e e Ls dr ap s de cuina que

~ IL! A ..

'v

,
llarem les armes per tal d'ssmortuir l'eapetec rtelQ dispare

apun t ar 0.1 o or , a mb la p í et oLa c'Lav nda ej. ptt, i J.1, que s"'encHr:r~o;

va del. panxu t , amb un genoll que pr ..a í.onava el vent:re i l'al JI'f.l m~

sobre la mandíbula de ¡"heme (iU0 encara intentava d "Lncor po r-ar=s e ,
\Len tament , en ve u baí.xa pe ro e lar a, va compt a r fins a tres com

havf.e e dit que fEIíem, i l1avo:cs, a l'lilntson, tots dos vam pz-éme r

el ga11et Va SOTIar un sol dispar, tilla mica lJJ3rg i pr ou fort encara

:parque en s que dé s sám un mom en t imt"J)bils t arsb les orelles cz-e cad e s i,
mirant C8 a 1<.'\ t.anca amb el.s ul E d'un infant L].l1S acaba de fer una
malifeta., I:a s t Lenc í., l)erO, s "hav í a tornat a insté:Ü. lar al noe t r e

torn i es perlloi.1g~ s ens e al t ere r+s e firlshu.e,have n J en.ro t í.r-at el

mocador de la boca del vell, v~m ter. rodolar les dues C3rca8ses dins
la fossa, en van c aur-e amb un cap s oz-d i desr:tgradable.

Va ser a Leah oz-ea que oro va co'l p í r ma ang(¡:'xa que c omí.nava el

temor, perb no va í g dir res, j. anb la f'us t a C1.\.lf.:. mJ' alla.l'r,e Vú en Dart,

re~ollidl:l d 'un 1:'l~11t que y¡'hi hav í.a a l'2.1t::ce c os t at (le l'"'ena, vaig

posar-ne a cavar PJJfur}!1IB:tn1nI!lJ.~ la te.crc:'. encara bLana que cohriria
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J'!lou una f e í.na inacabe..blu 1 r'e í xuga , inter:-orupuda no JtG~J due s ve-

f'líJ allul'ly.ur-se i 18 seg ona en pa sur un eotxe amb el llum v~J:'l!le11 de le

.IT.N policia. La fusta era incbmoda, ens hauría ca1gut una pala, i cap al
[,ll final els dtts ja em sagn ven, po c feta 00;'1 est ava a un trebal1

¡- r qL18c"3ta nena "!-~mseT'lb"' RVQ que no eJ..s a ce ba r-f eN de tapar ma í , par .001-

."~ ta terr'a qU0 tirGssim aenpr-e que .ava un rr..eJ!lbre o art re al descobert,

flI'.Jr1 pero "despl'Js només hi va que da r la pa nxa del ve 11 , i Ll.avor s la terra

10 anh creixent com si s'infl~s i tata dl~
..

ens ef'anyaz-em amb mén eneJ-

1..<lé gí.a , amb gan ~s d?8nl1estir d 'un cap.

.. .. , ~Pe r o calia tr'epitjar-lb, es ciliar, pe r que quedes mes a"tapeida,

iT:rl i pe r a í.xb va lhmJil.llIDl!:!1C"l.Rmqtm'F.lliI!wlill!U!l!l1!!,21Il1baLxa.r=c oa a d~ul1'lJam quan en

.:H I)art e€dx~ la s eva fuste. t , despontina't i brut, va posar-se 8 danaa r

l. '.5 sobre eLa ca dave ns invisibles mentrej.10, e s t ena Lj a da , r€sptrl:lva feixu-

'~V gnment al costat de la f06SB, Bah elb caballs caiguta aobre ela u11a
CíO' i una boca tan araa rga c om si haguée men ja t f'e L•

I cAvarem de nou, ara a~b m€s esforg, ...
pez-que s o.ta de tot la ter-,

~Drl re s·havia BDBt endur~nt i jo ja nom6z podia servir-me ct'Ul18 rol;

[ tra era f'e í.a mae sa uI ..Prop zreu , en ])art paune í.xava i, en mirar-lo,

:J~ vaig veure les gotas do aliar, grosBBs com un p~sol, que 1i rajaven

f ~'1 cara ava í.L, J"o tUI'1bé em sentía xopa , tenia le s bz'ague s enganxade s

f<~u.; al verrt rs i el 'V"j:so a r rapa t a l"esquEma~ Mn1 no havia euat d 'aquella

)U ~ •• }>ero no en a vam rendi:b, i.e.l1 acabar encara varo el campar m~s ter-

de maone que prooed1en de la tanea de fore. Ja ha sé, que no va

:Jv gaire na t ue aL, No p odLa quadar=h í., la terI'Ei de e ot a té un a.l tre 00-

",' lor i ene h aurí a oaLgut fer-hi un 1'00 i estendr e "1 per que vot tingués
,

~) un as pe e be un.i f'árrrie , pero no enz 111 vam e t re v í r •••
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Ja era molt tard quan vam tornar a casa, furt1n i lio " . ¡S jo

amb aquella nasa dintre meu que no van endur-se n1 les tres oopes de

¡; .~j lioor, begudes 1 'una darrera 1 'al t ra , gairebé ae nee respirar, n1 el "e
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gon bany de la ni t,. ara amb aigua oalenta, al mat eix coae í, on m'havia

rentat de primer i que ara també serví a en Dart., tan adust com jo
..

fins que vam ser al lli t 1 ens abzaca rem, plorant.

Dia 26

L~ Frora en duu una de cap, no hi ha aubte. Ahit ja va truoar,

pero vaig fer el. sord, no tenia ganes de veure ningú. Avui ha vingut

amb l'excusa de po~tar-me mmmmfBSm unes pastes que ha fet, i die amb
• '1. ,

l'exousa perqu~ en el f'on s rt en.í.a ganes de xafardejar. Ja l!l'ha oridat
. '

l'atBnc~9 que , en entrar, em preguntés si estava ~ola, qua~ap perfec-

tament que el meu marit no torna finstard. Senyal. dones, que havia
• I

observat la presencia del s dos indiVidus, si no la sabia j a alesho-
IJ l_' ,1 1\ '

res'lel dia que vaig plorar a casa seya :pesprés, mentre parl vem,

m'he adonat que no par~va de llambregar emm oap a l~s portes que donen

al menjador, com si t~ngués la sospita que darrera, a la cuina o al

dormitori, hi havia algú que no v?lia ser vmst. Es clar que res no

la. priva de creure que tine un amant. perq ~s més lbgic de pensar
'~

que esta al coz-r-errt de la situaci6 .M~s ben dit, de la doble situa"!'>

ci6,' ja qu~e si de moment m'ha semblat que podia apuntar oap als in-

trusas, despr~s la conve rsa s "ha desvi at d 'una manera que fa cr eure. > 'ddrLf.4. á Ilvl 7tr4.
que la seva ouriositat •
- Ja volia portar-te-les aquest matí - m~ha dit, referint-ae a les

pastes -, perb eom qu~ tenies visita •••

- Visita? S1estava sola !

- Dones jo hav1a eregut ••• Com que teniu tants amies !
- Nosaltres ? Si mei no veiem ningú

/
- De vegades b~ sento e nraonar ••• Ja saps com son aquestes parets
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cf· Ella ha afltuixat .•
si, ..o o fI ...Poteer dones.' Pero

flvi1 tres veus-.
j!!$'I - No~ Ni la meva, aquest
c¡ Ll1:'! sola~ rd a cantar.

mmmmm estava oonven9uda d'haver sentit d'al-

mati, perqu~ no e6c aleccionada a parlar

X:~'[

- Podia haver estat un parent - ha 1nsi8tit -. No entens ?

...Una germana i el seu ,.maritJ ja li ho vaig dir No se 'n reoorda ?

- Ah" sí ! Patser e L.she sentit a ells •••
- No és f~cil.' Des que viuen amaga ts no ,es deixen ve ure ,

Ella tenia un di tdamunt la ta u.la, amb el qual"a~nava repetint
una mena de dibuix en forma de vuit, i, sense algar la vita, ha sos-

lo xí.uxí.ue j a.t com si tingu~s por que podia sentir-Ia algú altre _ pot-

1

pirat ;
...To1;hom té els seus problemes •••'360

- Vostes també ?

.8X

LIavors,m'ha mirat~
- Quan et decidiras a tractor-me de tu ?

Pero jo he proseguit :
- Quins problemes pot tenir un policia ?

- També. no et penaisa Saps que' ho voldria deixar, en Fernes ? _ ha

1 lB

jJl')

"ser faig mal fet de dir-t'ho, perque si ho escampasais li podria cos-,
SjJP tar un disgust.
,- ... Ub diagust ?

a q - Es cía r, No ho sabios que, quan entres al serve í., ja no el pots
abandonar fina que et jubilen ?

- No, no aabf a res. gom pot pensar a deixa r-lo, dones ?

Ella ha abaixat encarB, la veu :
....NOI?léshi ha una manera : ~ 'has d'expatriar Ea a dir, n 'hi ha una

altfa t perb ~s m~s perillosa : entrar a formar part d'un grup de la
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- Ah, pero que n'hi ha ?
~ Naturalment. No em diguis que no n'has sentit parlar.

Dv j ...Mai - he assegurat amb una expressi6 estranyada -. Es la primera

loa - sí -.ha fet ella -. Gent que s'oposerl a l'ordre establert i el
q - voldrien canviar •••

vegada~ •• 1 corovol dir, resistencia?

u - ...Coro el seu mari t ? - hepreguhtat .amb tota Lnnoc encí.a;,

\1 -

- B~ ••• no, no com elle
J0 he somrigut •

,
..Es natural que no m'ho vulgui dir, pero si 'Vol poaa r-e e en aLgun

'fW d'aquests grups •••
8':[11 - No m'has entes - va interrompre'm ella precipi tadament -. No ho
o sap, encara, el que vol fer. A més, entrar en contacte aMb aquesta

individus que es fiquen a les cases.
~J - - Ah '! - he exclamat jo -. Ho reconeix, dones? L'altre dia •••
'. Ella s "ha dis0ulpat
xurx • No em podia pas confiar a.í xf com així. Gairebé no ens coneixíem •••

<,,1 Ara ~s dif'erent. Ja veus que et parlo amb el cor a la m1J.
~ J, - Si ho fossin - 11 he objeotat - ja els haurien detingut. Quan

,
J - h,aviapoes era una altra cosa, pero ara que abunden •••

La Frora brandava el cap.
!~d., - Tu ~o seps com van, aquestes coses. DeIs serveis secrets nomás en

gent ~s dificil.
- Ja ho suposo, aixo. No ho deuen pas pregonar,que ho s6n.
-·No ••. Tu no diguis res, perb sospitem que potser ha siguin aauests

ténen coneixement els qui en fo~en part. No serma dones impossible
que hi hagués un 'servei d 'infiltraci6 entre les families, i per aixb
la policia ha d'anar amb peue de plom. Es a dir, els in~peetors no
poden fer res si no reben ordres de dalt, i fina ara no n'hi ha hagut.
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- No, no f- m'ha contradit ella -. No demostra ros,que ele auperio~
callin. Potser no ho saben, ells no viuen tan en oontacte amb el car-
rer.
~ Per aixb tenen ela mmpmm inspectora i agGnts, perqu~ els informin _

..he pz-et ea jo.
Ella s'hi ha pensat una mica abans de dir, amb el cap decantat,

com si li pes~s ,:
,

~ Fins a cert punt ••• Els informes es solen referir a qüestions molt
precises que no enoo~atgen de parlar de tot al19 que ~s mat~ria opina-
ble.

Corn.sempre que parlo amb aquesta gent, no ho 'entenia. Em desoon-
certen perque no els importa gens ni mica contestar al!lbraons i~ver-

. , ( ...

asm,bIante;hen a 1'inrev'és, diria que s 'hi comp Lauen , Per~ avui tenia
al meu davant una dona que pretén fer-se l'amiga i no he pogut oa-
llar•

,- Tot aíxb no t~ sentit - 1i he replicat -. Si fos oom vos_te diu,
la policia no podria ~ctua~.
- Actua ben poc - ha dir ella -~ Es eLar que tampoc no en té neces-

sitat - ha afegit aenae adonar-se aparentment que es contradia -',en
,\mapOblaci6 coro la nostra, cm m~s aví atr~s una mena de simbol.

- De qu~ es qaeixa, dones, el seu nfarit ?

He tingut la satisfacci6 de veure que la meva replica la descon-
.. 'oertava per primer oop, pero la seva oon.fusi6 no ha durat gaire. De

'\segur que també a eL'Le.s les ensinistren perque puguin enfrdmtar-se,
amb totes les eventualitats.
- Es un home aotiu, amb ganes de fer-se útil. No vull dir que els

aímbols no ho siguin, d 'útils" pero ell sempr e ha tingut la impresai6
que no se"l nece as í tave , Hi ha home s que s,"han de sentir indispensable
per donar el bo i millor d'ells ~ateixos.
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l' ~ Poteer es decidir~ per la resist~nmia - ha dit ella tranquilola-

irv ment•

• r )''( -; Pero no seria aix~ pasear a servir un ordre contrari al que ser-
\

le! - ve í.x ara 1 '- 1i he opoea t. '

:0 1ff Ella ha' t:lngut una respasta admirable :
..

....Tote el s ovdres serveixen la pat r í.a,,
OD I Si opina així - he z-ec onegut - és evid ln t que no pot oontinuar

:'[ -

Lá ,98

,W! 113

1 f,(fJJ

)(1 -

o á ::8

asnt 'poli cia •• o

, - Oi ? M"agrad'a qüe~ho entenguis. L"uni¿ que li falta és un cap de
,

pont , aaps ? i:llgú que el pugui intro!Íuir •••
..

I e 'ha qJl edaf mirant-me', esperant, pero jo només he assenti t

amb el cap. No m#agraden les coses ~ue no entenc, no m'agraden ele

policies ni les aevea mulle:r.s " p'ero encara m'agrada menys que em

prenguin per ximple i em vulguin fer caure en el parany de l'amistat

que 9S con~ia. Que ,no ha veuen que tamb~ Bom adulta?

- No "':O m'ha di t en Dart al ves pr-e, quan li ha contava -. Oald"ia

que tamb~ ho f06sip elle. 1no ho s~n.

- Qu~, eón, dance '1 - li he preguntat ,encuriosiéta.
- ~

- C'riatures .amb pistoles que s 'entretenen a desmuntar una maquinaria

o a torturar un animal, o oom en vuf.gut s diro oo

No 'he ineistí"t, pe rq ub sabia que no m~ho podria expf.Lcaz , El tra-

bo /sstrany, des de '1' al tra ni t.

Dia 27

Aquest metí, cap a migdia, he tingut una gran alegria ••• 1 una

gra~ tristesa. M'ha vingut a veure la Lopa, una Lona desconeguda,

enve11ida 1 flaca, amb una caz-a turmentada que sembla escapada de

l'infern. Només cal dir que de primer, quan 11 he obert la porta del

Pie, no la reconei«ia. Qu~ li deue n haver fet per oonvertir-la en a-

questa mena de parrac ? No m'ho ha volgut dir S'ha limitat a contar-
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me que fa dos días que van de í.xar-d a en 11i bf':rta 1¿. ou i a mhtsla

seva !!lare,. si, sabia' que al pis no 111 po dí, tornar, li ha van di:r a-

bana ,d,'abandonar la pres6, perb tant li fa, tampoc no penaava irH~tfll-
..

1ár-s ¡Phi. Vol c omencar- una vida totalment nova. Parque si fiaicaroe nt.....
,

1 'han <1iesfeta, el tracte que li h ar donat 1 'ha redregada aor-aLment,

_ ~lo comprenc coro vaj_g abandonar-me d~aQuella manera - m'ha dit -.

PeTo s~ha ae aba t , Ara he d'expiar una traici6.

Mentre estava dt1tingu.da ha feto arnistat amb dues donas m~~ue es

tro,ben 'en el aeu mateix cas t , aban s de separar-se, perque les al tres

encara continuen mmmm~DmeB~ tancades, van convenir que declararien

la guerra a un ordre que ara ella qualifioa francament d'1nhuma •

.. Algun dia potser t'ho explicar~ tot ~ m'ha dit -. 'Ara no puc ,

Ha volgut que 1i donés lÍ'adre9a d"en Joli, e~l supoaa+ que en-

cara eontinuii en aque Ll, ee),ler d "un centre oficial, que no en sé r-es ,

Jo de aomerrt m~h*esistia i fina li he dit :

- Tu oreus que 'estas en oondicions de duz- una vida de perseguida '?
..

- Ho diu.s perqu~ em veua aix! ? - i es passava la ma pel oos que,
sembla haver desminuit d~estatura.

"!' No ,et vull enganya r , sí - li he c orrtes ta t , - liRS per-dut molta

quilas, oi ?

- Quinze - m'ha dit anb naturalitat ~. ~ero em refaré de presea, ja

ho veurae , De raomerrt , viur~ una temporada ámb la mare ,

Id'en Domque en'saps ?,

- Esta bé - ha dit breument -. PerO enoara oontinua incomunicat.

- ~ant, de temps ?

- E11 1 tres, més ,es volien fugar. No he sabias '?

... Ne. 1 I!l" es tra-pya que ho S~Pigues~u. -

DiB~" ,se aap tot - ha oon§estat eene e explicar-se.

He aoabat 'per donar-Ji l'adre9a, una fuica impressionada per la

confiangs que té en ella mateixa, i 1 'he feta quedar a dinar. Potser
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ha eS4at un error, perque hp.mrecordat la vida d'aba '~lio tbom_

parativament lliures 1 viviem sense tantes humiliaúions, i ene h m en-

tendrit fins al plo~, si bé br.eument i sense his~terismes. Li he con-

tat'~ naturalment, com ens hem desfet· d eLe dos intrusos que e,Jls van

toear:, i ella ha aprovat :

-'Es el que hauríem hagut de fer nosaljres, el que hauria de fer tot-

hom, Quan n 'hagim matat unes dotzenes 1 po t se r s 'hi ,ensaran due s ve-

gadea,abans d'enviar-los a desunir les families ••• Encara $ls té la

Cala, els seus ?

- Si, no ha canv í as res. Lleva t ~da . dia va más mudada i el seu ma-
,

, , " '-rit ara te no se quin carree ofioial. E~ a dir, mho penso, perque,
l'altre dia el vaig veu re amb un uniforme. Ja pots suposar que no

m'hl parlo.

Després, amb gran admiraci6 seva, he tret el diari o narraoi6

d'en Dom.

-Ah ('E~tens tu? Em pensava que s'havia perdut •••

- No solament el tinc sin6 que l'he continuat. Pero ara més val que

te'l que dí.s , al capdavall és~eu.

No l·'ha volgut.

Si. la mare me'l trobava, me'l cremaria. Aqui e~t més segur.

- No he s~ - he objeetat -. Un dia o altre s'adonaran de la desapa-

ricvi6 d 'aquell parell 1 b~' deuran investigar ••• Prou que em va

salvar-lo alesho:r.es dels escorcolls. Sort que s6n un s sapa~res ! Es-

taré m~s tranqllil.la si te'l quedes •

A la fi hem corrv í.ngüf que el recollirh qu an abandoni easa de la
...

seva roa"re, d' aquí duee o tres e etmane a segon s e la mmm seus calculs,

al meu veure' excessivament optimistes.

Llavora potser fins i tot h1 podré afegir algunes coses.
,

- Les teves expe:rienc ies a la pres6 - he insinuat.,
- Potser sí.
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,

(Afegir6, Lona, per qu TI ho ll.gpixis, qu~ la t v reticencia

potser m'ha ferit unaJmicu ? Ja. em faig c~lrr6c que has sof rt t(>]':C'i-

blement, pe rb havíem es t at sempro tan and gue s .•• fiuR a 1 'extrem d~

compartir un pesari, te'n recordes 1)

Dia 28
r

. La Fr6ra con t í.nua amb lefJ seves maniobres. Avui m'ha dit que la

doeí.s í ó del e'eu marit d~abHndonar la policia jEt é~ f'e rma , Segons e...
I

l1a, els esdeveninen t~ (quins es deveni.men ts 1) s 'han pre cipi tat a

Got}.sé9.ülmcia 'a 'una conver-sa que an í,t va tenir amb un deLe s eue supe-

r í.ors i en el cure de la qua L s~mbla que es va most z-ar una mica im-

prudent;.

- Es un home terribloment sincar - ha ..pretes -, i qua n veu coses mal
.

fetes no se les potcallar.

lijo ha precisat de que es tractava, ha di ~únicaflent t en termes

gene ra Le , que hav í.a critica t al.gun s 1).1.'0 ceaiments que traba poo hones-

tos. 1 ha afegit :

- la pote suposar que a l xó no 11 fa cap fe.vor, mal no els ha agradat

que ele inspectora tinguessin idees prbpies. Nés val donc s que se'n

vago ~bans no li obrin un expedient •

~ Que pensa fer,doncs ? - he preguntat.

"" Ja t'ho vaig dir - I'l"'ha recordat ella -. lii ha una persona que li

ha prom~l:) que el posaria en contacte amb aLgú de la resistencia, pe-

ro 110 se"n fia ga í re , No té la s egu.ret a t que no s,lgui un agent pro-

VOcador.

N'hi deu havar mol ts, és c.Laz- - he dit sense treure-li els ulls

de s obr-e,

Ella ni ha parpe~lejat.

si. Per aixo Li agradaría de trobar un altre conducte, si pot ser

a trav~s d#eleents cbr-era , que S 611 eLs ruGs sane , Gent ecm vosaltres.
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.. Ha ~s t no ha és ••• - ha fet amb voluntaria vaguetat - Per a í xb

esta indecís.

- Ja veig ..

- Els podrrí.a fer molt servei - ha proseguit -. Vu11 dir als de la

resist~ncia. Al capdavall coneix molt b~ l'organitzaci6 •• A tu que

no se :t"esoapi una JJsrau1a, eh? - 3'ha irlquieta,t Llavo re ,

-¡liTo s'a.moini, no dír~ reo. Tampoc no subria a ,Clui dí:r:-ho, no conec

cap funcí.ona rd ,

"'"Enca ra que no ha sigu.iÚ-. Mai no se s ap a quá ne s OJ~ellef3 poden anar

a parar, les coses ••• Es oLa r- que tu et s una nO;.8 di ee re ta , per a íxb

111'hi oonf'Lo , Pero liUllm:hmfihlr.rm no tot hora ~s~an caIJ_at' t , de vegades, a-

quella que vt enf m pe r' mt'Js amí.cn ••• Aix6 ero recorda que ahir vaig veure

eor-t í r una noia de casa teya. };r¡L VEÜg pensar que seria la teva germa-

na.
- NOt era la no í a que viví/? aquf , on ara e ón v(,r)to~; l'han de í.xada

anal'.

- Ah, me n'alegro ! Ja té casa? :;!:msap gren gue s'hagi quedat sen-

s e ... 'ha 8.J1B t di errt vo LubLeraent -1 1 pots cre ur-e que nosal tres, pe.r

la nostra part ••• No ~s culpa noptra que le~ 11e18 siguin com s6n
i éns d oness in aque s t pis" .•

- Viu amb la e sva familia - 1 'hé interroropuda

., S1 ~s· ai]''::!••• Perqu~ t' ana veja dir que amb.mol t de gu s.....t 11 hauríem

fet una mica de 110cJ el meu 'marit i jo.
,..¡Herbvos tbs tamb~ se"'n de uran anaz , si el1 de íxa la policia '! - 11

he fet observar.

Ella ha brandat el cap, rient.

Estic tazl trt~sbalsRda, que ja no el: que cm dic ••• Tenf.J r-a ó , no

en s podrem pae Quede!' a quf t e ns de tondr-Len de ae guá da . 1 er,.::;n 'hau-

rem d " abar sense mob.Les , sen se rea.... QúeD p ens o en La villa que ens
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EJs sospirs que neixava asearar partien 1~ nima, pero el seu ull,
que semblava mirar 18 paret,
a l'expressi6 de la meya eara

erovigilava, atent a les meves roaccione
iI'

1 jo reia per dins, gaireb~ compadida
,

dels seus esfmr90s inútils, de la saya ingenuitat. Perque cal ser in-,
gen? per ereure que podem mmmmmmm confiar-nos als nostres botxins
pretesament penedits. O poteer no, tri I ~ patser s'imaginen que l'a-

1\ 'falae .brar~ miracles entre persones que hi estan poe acostumades En
tot cas, s'ga equivocat de porta, les darreres ex~eriqncies m'han de-

o • •

mostrat Que no pots fiar-te de ningú. Tamb~ Brelan i Onira, guan els
vam coneixer al eafe, semblaven dos homes correctes 1 amicals, i aix'
no els priv?¡ pas de fiear-se'ns al dormitari amb pretencions de dret
de cuixa •••,

No, no cauré en ~uesta trampa grollera ~en;re no erodemostri pal-
,

pablement que ~8 sincera. Perque si ho fos, sl verament el s~u marlt
I

es trob's en difieultats. per forga l'hauria d'ajudar sí, per forQa
no podem ser'oom el18, perqu~, si ho f6ssim, ens mereixerie~ tates
les diasorts que s'abaten damunt nostre i justificaríefl el traete
ene donen.

,.\Ena hem separat ja tatd, a punt de to :rJl8rel J:11euhome , i a la
¡porta encara ha dit :

N t' I , l' i d d- o estranyi si no et 'vine a veure me8i A gu podr a a onar-ss e
les meves visites i no et vull comprometre ••• Potser ja ho he fet.
- Confio que no - he ~ontestat mentre comenQava a tanoar -. Al oap-

davall ~s natural que ele veline es relaeionin •••
- Si, aí.xbsí - ha eoncedit -. En tot eas , si hem de marxe r-, ja et

vindré a di r adáu ,
1 ha corregut cap al seu pis, perque algú pujava lee escal~e.

No 11 calia premipitar-se tant. perque era el seu narit,ho he vist
l'espiell. I em oal dlr que no feia pas carap'home amoinat,de perse-
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guit. Al repla s 'ha a turat un momerrt, fii'ant la nos
p~esentis la meva presencia, i després lentame. t, s'ha tret les o11ua
de la butxaca •••
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j El

No seria un servidor fidel deIs interessos de la comnnitat ~i
ara, unF0P ac~bada la missi6" que,em fou confiada, no as,-1enyalésl'al-
guns erro~s 1 i esmena ,dels quals pO,t contribuir en el futur al m111ora-
ment de.Lsnostre~ serveis. No h1 ha dubfia de l'encert que pre idi la
decl.si6"de-situar els funcionaria encarregats de certes investigacions
eapecials en els ve'í.nat e susceptibles de pl:'opor....,cionaruna Lnf'ormaoLd

que, a la llarga, pot menar al descobriment déls elements subversius
i a la posterior desarticulaci6 deIs l!lovimentsclandestins un cop asse-

,
gurada la. seva exá sten cí.a, La meya expe rí.encLa , perb, demoe tz-aque, ja,
des del prime r mome rrtj, cal permetre que el funcionari lI~gmmlllgIn1tb con-
fii El laseva muller (o als familiar.s que amb el1 conviuen) la natuz-a-.
lesa exacta d'una ool.laboraci6 que pot tenir resultats funestos quan
e3 prestada sense sufioient coneixement de causa. No n'hi ha prou amb

...
unes orientacions de caracter general que, de fet, es limiten a acon-,
sellar l'establiment d'una relaci6 amical amb les persones sus~ectes
d'activitats il.legals o en oontacte amb altres persones al marga de
la normal eonviv~ncia ciutadana. En el cas concret de l~afer que ara
reclama la nostra a~enció, una insuficiencia de dades oombinada amb el
car~cter particularment susoept~b.le i exaltat d 'un deLe au apectee ,

..crea una situaci6 inicial violenta total~ent contraria a la nostra f1-,
nalitat. Va caldre doncs que, en 113 deLs pode rs diseresionals que em
foren concedi te en aque st estrli expe rd.mentaL, em franqueg~s amb la
meva nUller, en aque Ll,ins ta..,ntgz-eumerrt ofesa per la oonducta de l'es-
mentat suapecte, par tal d éanimar-la a un canvi d "ac t í tud que, segons
tates les aparences, ene hauria proporcionat l'~xit perseguit sense la
inter~er~ncia d'altres serveis espeeialitzats que de prioer amena9aren
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i des'prés han dee.trnit la nostra obra, prou difíci

no di r saorificada. , ates 1l' error iuioi al d' enJooame t t.

Em refereixo a la BIF, la qua L, per igno:rancia o obe d.í nt a a·-

"quest esperit d'indF>pendencia que la caracteritza des de la aeva fun-

faci6, si t~l1 dos deLe seus agents a la 1) ar deIs suspectes quan les

nQstres inves~igacions tot just havien comengat. No cal dir eo~ aixb

ha eomp1icat la nostra tasca, sobretot quan l'actuacio de la Brigada

D'Investigaoio ]'amiliar inoidía en un teJ'J:'eny ja trebalaa:tJ pe Ls ser-

veis ,AB de pes quf.aa domí.c í Lí,aria, la intervenci6 de Ls qua Ls , si bé
\ 'necessaria, tampoc no o on+rnbu eí.x a crear un clima Ldorrl que facili-

ti el treba¡l d'une. nn.es í.ó COm la que se'm conf í.á , 1;ns hem hagut d'en-

fronta.r., per +an t , amb gr-e us problemes que no havíem previst,alguns

j'ells perfeetament evitables si s.,'aprofiten els ensenyaments de l'ex-

peri~ncia i d'altres que cal preveure perb ja no tan mm~mm suscepti-

bles d "una 801\1016 a' priori, com el que en s ha presentat la de cí.e í.é

del matrimonii s us pecte de}desfer-se dels .agerrt.e Brélan i Ondra , dec1-

si6 que ha menat a ia detenci6 deIs culpables ·en un moment partiouJ.ar-

ment inoportú., quan a la fi la meva mulJer havia acol)seguit de captar-
-

Be laconfianga de l "ariomenaéa Sera 1 ens preparavem a tenir notioies

00neretes i fided'gnes del parador de l'esc~pol Jol! i d'altres eleme

que poden havcr-se-li reunit des que abandona la seva llar amb la fa-
milia.

Bcn cert que el tracAs 'de la missió, atribuible a les causes es-

mentades,.no ha estat abso1ut gracies a la rapida intervenci6 nostre

a rel de l'arrest deIs criminals'1 a l~escorcoll ~inuoi6s¡que sotmeté

rem el pis, on fou desoobert un manuscrit, mena de le M8 relaci6

d'esdeveniments iniciada pel condemnat Doro 1 continuada per Sera on,

entre aLtr-es coses a 'interlls als nostres serveis~ a la segureta t de

) 1"estat en general, es troben aLgunes clarícies que @Si 4watwA;¡ po

den conduir a la detenoi6 de Joli, 8ctualment refueiat en un establi-J
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ment oficial no pr-ec í sa t , on cal oomp.renrtre ~ue 8 'ap , ao' 0-

nont s d'un nucli de !'E.Hlistúncja. El nete.íx nanuac z-í.t aaue ny lJque
t

a

parto dele de t í.ngu t e Sera :l. ))Hl't, una ger.118TIa de 1. p:cirnera, Lona, r

oentment alliberada d ee pr-é s d'un pe r í ode de r'e c Lue Ló per act í.v í.ta t s
. • • - . ~ - , , .Q.11antl~fHjOl:als, es +'roba e11 poaz e as í.ó de 1. adr e ca de 1 establimen ....t ~

q¡;"¿¡'t.:
f,w'i'$S?1l •. No cal i!l.sistj.r sobre la necessitat d(-¡ retrobar aquesta noia,

. ~
Reitf)~o, por. a cab ar , la c onve n í en of.a d#efltllc1iar una oonnex í ó

per tal a."::i.nterrogar-la en 1~eYe;~rt:..lalitat que aLs aS~-'cls8ins d é Ls a-

g¡Cmt~" BzeLan i Ond r a es resisteixin a de cLar az- Tot amb tot , 860 d'o-

pinió que tent.!n p :'0\1 eLenerrt s en ma pe r pro oeda r en uferme 'Q.reu a

la desarticul a~ci6 d "aCjue··t f'ocua aubve r-sí.u ,

m~s arti cuLada entl'e e13 dife1:'(~nts ae rve i sj en r í mer 110e entre els
..del rios tz-e grup i eLs de la :BIF, ates que •••
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" De primer no va i.g eomprendre la 1nsist~n cia am*u~ la Frora 11m.m..

~ s'entossud! a baixar a la drogueria quan 11 deia que no te-

nia, cap pr-e saa , .qu.e em po dí.a esperar pe r-fe cnamerrt. p enb de spr-é s , en

quedar-me 501a i trobar el borrador de 1.Pinfo rme que el seu mazt t a-

qr99ava·als sUIjeriorst vaig veure ben cIar Que es tractava d'entrete-

ní.r-one mentre tele fonava a la policia; si la Sera esteva detinguda,

era eviélent que no pod ía haver sorti.t a compra r •••

Oinc minuta abans, en sentj.r-me trucar al pis del costat, havia

ooert la porta pe r preguntar-me qui ce rcava ,

~ La Sera - li vaig ~ir -. Que no hi ~s ?

- Es la Eleva germana, Tost~ ? - m'interroe~ ~n 1100 de oorrteetar-ene •

... No, una amiga - i vaig afe'gir : .. Abans vivia en aqueet pis •••

La cara se 11 va iI.luminar, i e n e onr-í.gué :

- Ah, la Lona !

- S:!.

- Entri va invitar-me - .Ha Borti t un moment••• Es a dir - rectifi-

c\ quan ja erem dina -, de vegades s'entr~ una miea. M~s vaidra que

vagi a buscar-la. Seguí •

... No es molesti •••

- Cap mores tia Es a la drogue ria •

- Ja m'esperar~. No tine cap feina ••• Si ha anat tan a prop,no tarda

rll,

- Ja sap que pasea - va insi3tir -. Un cap al currer ••• Pot haver

reoordat que 11 faltaven altras coses.

- No hi fa res.

- Es que em sap g~eu ••• sí, hi vaig - deciai.
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J'o era an,sesuda entre 11-3.taula ds norrja r 1 una' e ' ir .ée

pctita, de dce pa tx , que ha ví sn oo l.c Loca.t a l'á1:J.gle d 1 pa re t , en

nOf.lEll.ti.:€S teníe.ü1 La radio .. Pe r plh-a xe fa r-d e r í.a , e en se cap inte,.Jlci6

'prec:ilsa~ vaig obrir la carpeta negra que 111 havia al cost' t d'un munt

d'im.~)r(¡ssos i, mentre ella s'allunyava es ocLes ava Ll., vaig llegir dis-

treta.ment unes za tl1 es delpaper de danunt que, oom vaig veure des-

1Jrts, cor:responierl al f'Lnr.L de l't:l'5crit Lnacaba t , La paz-au La tnatlUS-

r' .;Jcr it i filE, 1l0I.:1S d eH - az t i 18 Sera em van sal tal' llllIll?ii:u.i\mElIU!lGlP011ztJ a Ls

Ulls}tan Lne ape ra damen t ~ue, uns segons,la m.8. se'mo.va pe ra Ll t zaz , oom

iIn1'1.ob.nlitzada pe I glop de sang que fugj.a anunt , ap al c oz, Pero e Ls

ul1 s corrt í.nuavan llt~g:Li1t~ 1 van veur e una al tra p arau La , de t í.ngut e ,

que ~!8.:i.reb~ em f€usaltar aJiians que eLs dí.ta , de 110U capacos , s"apo-

derena í.n d 'aquell fulJ.. i de Lc fulls que h1 havia sota per ~nfaforE\r-

los ~~. al portamonedes Desp!'és, ooa que querlava prou

cl.ar que el manuucz-á t d' en Doro, e orrt í.nnut pe r la Sera, ha via caigut

en ma11E~del fu ncd onar-L, vaig lliurar-rr.e a un e a coz-oo'l.L pz-e c í p í t at

tine que deElcobria un sobre g1:an, bLau , amb tot de p ape re amb l"ee-

er1ptura del meu ID~?rit. 'Vaig u'poderar-Üle"u també 1, sense entretenir-

me, vaig c6rrer cap e. la pc r ta i escales anl)_a.

l'erl) €lID pcc í a ens cp egaz amb la ];rora que t.o rnava , i per a í.xb ,

ó.iuna, va í g :fer p.lln-l,.;ja ;olta, a:C8 escales amunt , cap al te r ra t , d'on

cm seria po ae fb Le pae aar- als terrat¡" de Les cases v~ine8 i, d'allI,

nI carror de da r-rena , l![11t~ un home dcscol1egut pz-ana a el sol total-o

mene despullat,pero tenia ,9~LSuLls eLos ce i jo, que [~"havia tret les

salletes per no ca ure , vaig pa s ,_Hr e í Lenc í.oenme nt pe L aeu davant e e nae

({t.e. em se:ntí88 }:l par-ape t era ba í.z; i valiLg e a Lvar=-Lo s enc e dificultats,

pe!'o le port':J. de dFiT'Y'el'u era tiancndr ... amb foz-re L'lat pe r la banda de

dins i en va ca Ldre aa Lt ar encara un altre pc rape t i o6rrer al L'_arg

d"une:.=:c or-des plCl)eL~ de zcba es te c a , fine a la porta ~legfi(jnt, prop

0.8 la qual ~:uGaYTI duee ne r.ee , Es (!',n que dar- 'booabudadee , no cal <1.ir-
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ha, i $UPOClO que oI.e va ig aoru-í.ure com una x í.mpLeta ,Bi.t· Ct' 'tlt~ 1i t

~ar-les ~ evitar q~e cri~eBui~,ubarB do p~eoipita~-me p81s gr Olit

brupte~), semprs amb les H'-lJutes a 18. ma", V=-üg ...oDur-me-lsD ba í.x de

tot, a ~~'entrada, i oLes hoz-ee , amb t ot TIElturalitat, c...)Jmsi fas un

l'andana on ~i:::>eb~ no a r r Lb ava la Ll.um ,

estadunt nés de la oaoa , vaj.g scrt1.r al c ar re r arnb el portamoned.es i

el sob:ce b Iau beI1 az-z apat a •••
~

Yaig L, eg1r-ho to t al nc tro, refugj(d¡-, en un be no de ].' extrem de

i d~~3n~~~ e~ 110c d.e +or-v. ,¿ ..... ;..:), .:..\ _.._.. iI

nan a casa de. la mav a zaa.re , en era evident que co rz-t a IH~ri11, vaig

ad re ca r=me.' dire?tamtm1j al local o f'Lc La L on El' anag a en Jali. Ja e r a

tance t , p",rque nom6s trabaren el nat f , i e10 va caldre trtoélr rooLtia

es t ona pe r fer acuda t el poz-t er , un heme d 'UL1:: qua rant ena i d "aap eo t e

aa Lca raf que, $i3nse .dcuar--me temp!'3 de pz-e gun taz- res t el'! va c1ir ,...
- No hi ha ningú.~en aquesta hora" Ha de to me r d eI'11t t de nou a una.

Ero panso q e :no - 1_ vaíg somriure .- S6c la Lona ..

Ella va continuar mirult-me, senae abrir.

No 111 canee - di.gu~· -. lJ:'orni dema.
- Molt bé f Ct:i..di aquas t n'[)I!1al c~l.ler t ~+eure qu~ pa ssa .

la ho veig, un~ toea~a - brsnda el cap, i va desapareixsr vestibul" ,
endána •

F.l1i vaig ee pe z-ar pac í errtmerrt, aas eguda als gracms qU9 I!leneJl a la
,

porta, perque en sentia les carnes fluixes i tenia fOX de onure s1 e~,
queClav& é!.reta.

Va tornar al cap de cinc mínut s , tan maLea r-at c om de pz-imer,
a~b ,
i!Iiil3) una expressi6 s o.rr-uda tj,u.e no podí.a fer rv-s pe r ev í t az-, pero ara

el to de la e eva ven er-a a aa ca I Q-..uan em va dir merrt re obria :

- Vos t t4 guanya ..

1 V8 [llenar-me al oeU er , on 1.11 hHVÜl tres hcmJS' en Joli, la ee-

va done. í el peti t. , to t s 16 Lns ta 1.18. ts en un re e le se p dCI r~era una

verít8.b:l.'" l-,p.',L··""·1·aai1a ~" ll'Í~,'''\l,", i Ll Lo r s a amunte aa t o sene e erdre n';-... '~.I.. - .. o;;; "'. __ Fi ,-'l..~... _l::i • ... ~ ~ kJ ",_ .1 J t..><:: • l., ...., .J •• ...
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ooncert.La Donis va córrer a abz-acar=me ,
_ Ja t'han deixat en llibertat,donce •••
~ Han detingut la Sera i el seu marit - vaig dir-loe eense perdre

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

temps -. I el pitjor ~s que els han trobat unes note e que havia comen-
gat en Dom i que ella eontí.nuava••• Saben que esteu amagats.

El porter, que m~ha~ia aeguit, va deixar escapar,un rene~ i em
I ,pregunta :

...Pero saben que e6n aquí ?

_ No, nornés que s'han refugiat en un ediiici oficial. Els demran
escorcollar tots ••• i;

...M~~ valdra que ene n'anem - va dir un dels home a ,
En Joli,pero, no va perdre la·serenitat.

_ N~hi ha molta, d'edificis d'aquests .mmam Centenars •••
~ Vuit-cents trenta-set - va precisar el portero
...sí. Si el s han d' escoroollar totlill,e 'hi passaran sstmanes Es olar

que res no ens assegura que no eomengaran per aquest ••• - Va girnr-ee
a un dels hornes, un xioot més aviat baix i plenet -. Quin és el lloc
de replegamen t previ st, Doman?
- També ~e un edifici oficial; unes escoles •.
- No.serveix, donos •
• En segon lloc, tenim la barraca del riu.

En Joli es va'consultar el rellatge.
_ D'aqui a tres quarts ser~ fose ••• Mentrestant, fem desapareixer

"
tots els rastres de la Dostra estada aquí. D'acord, Lan ? - va pre-
guntar al porter.

L'home assentí.
- Quah ho hagin escoreollat tot, podeu tornar.

I es posa a ajudar-los, per enllestir roés de pressa Per~ de fei-
na no n'hi havia gaire, ho vaig veure mehtre seia en u~ac6, amb el
petit que e8 captenia coroun homenet. No tenien mBrnmammmmmmmmmmmammm
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matalaasos ni atuells de ouí.na , I1nicament mante s

Lumí nf , com els d e l.s solda ts. Vaig admiray-me :
- 1 ooroouineu ?

- No cuinem - em va dir la Donis -. Mengem oon8erYeS i de tant en
tant,quan algú té ganes d'un plat ca Lent , se 'n va en una taverna.

onaa-

- 1 els diners ?

,Aleshores va obrir una maleta de dues que n'hi havia mig cober-
tea pels lligalls ~ em va ensenya r tot un paq*et de bitllets.
...Els va po-r taz-el germ~ d'en Doman , en ~ari, que treballava en un

banc - 1.m'as~enya~h un deIs altres hornes, un noi secard~ i d'aspecte
en~rgic, amb una barbeta rissada, que nO"s'assemblava gens a en Do-
man -. Si llegissis ela diaria, ja hauries vist que va fer un desfale.
- 1 q,,,,,,uanse us acabin ? - em vaig interessar.

Ella va arronsar-se,d'espatlles.
- Els diners no a ón cap pr.J>blema;,n#hi ha a tot arreu.

EIs homes van acabar d'arranjar-ho tot, van desfer la barrera
que havien dre9at i escamparen tot de carpetes,! llibres mentre nos-

\

altres ens retir~vem cap a mm~mammmmm l'altra banda del celler Despr~
vam pujar a l'entresol, on ene destribuirem en tres grups que, separa-
dament, ~'adre9arien a la barraca de¡ riu. La nonis' se'n va anar amb
en Lari, en Joli i el nen feren oolla amb en Doman i jo vaig apare-
llar-me amb l'altre home. un xico~ robust i d'aspecte camperol que,
pel oamí, va dir-me que es deia Ml1stels Tamb~ va contar-me quw, duee
nits enrera, quan se'ls uní en Lari, van prestar' jurament de Ber fi-
deIs els uns als altres i de dedicar tota els seus eBfo~90s a l'en-
derrocament de l'ordre actual, regit ~el Capmajor.

Vam tenir tepps de parlar de tot~ pe+qu~ jo, després de les emo-
ciona ñe la tarda 1 ~'aquelles corregudeB pels terrats, estava tan
tdlgadaque, em eostava de oaminar. El darrer tros de eamf potser ni
l'hauria fet mai, sola. Ell, pero, va passar-me el bJa9 per la cin-
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tll.ra 1, en sort1r del r-aval , on oomencaven els ba

riaires,se'm va earreg2r al 0011 eoro s1 fas una ploma.
_ No pejen gens - em va dir. - T'hRn de1xat amb la pell 1 l'os.

Es veritat, i pot8e~ s1 que no em refar~ tan de preSG8 coro em

pensava. 1 sort encara que he quedat v1va per contar-ho - perqu~ ho

contaré,

na

Quan vam arribar al grup de barraque-a del riu,doncs, els altres

jD. s'hav1en instal.lat .1 al oentre de l'única hab í.ta oí ó hi havia un

fogó que la Dorrí.s aeabava de manLr.eva n a una ve'ina. El guspire1g del

roe era 1'unie a lluo r que il.lumtnava 1'indret, sen se e Leet r í.et ta t ,

com tot el barri, un aplegament de vint & vint ....i-cinc construcoione

de fusta, de llauna o de m8.6 d ref amb e Ls s os t ree d 'urali ta Q de pa-

lla mal proteg:i,.da per trossos de tela impermebilttzada. Perb aixo no

ho he"vi~t fina aquest matí.

Llevat d'en l,ari1 ele altres eren aae egu t s .a t er ra , 'e nt orn del

fogó on la Doní.s, gaireb~ a les pa Lperrt ea , eace Lf'ava duee 1.' aunes de

carn.
- Dem'h oaldra que nt r en de trabar eepe Lmee - va dir.

Després va .en'tra r en Lari, amb due s ampo iLee que no afid'on

treure i en Joli va abrir W1a rnaleta per destr1iLbuir els plats i els

vasos c:' alumini.Ja, eon que' no en tenia, va í.g haver de nen j ar en el

pla~ de la Donia. M'havien 1et seurfl a l'altra maleta,

m~s ineomade 1 vaig acabar per deixar-me relliscar a terra,amb l'es-

quena contra la pare t ..

- ~~'ha pa r-Lat del nostre jura-L'lSntp en Npstels? - em va preguntar

en Joli.

~ sí.
- I h~ot(s d'aeord ?

- Si. Del to·{j•

- Et qUud~s aMb nosaltres, dones Q
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, 'h· iDems, quan S 1 ve~ , .t lleeir~ lA nostrR petit8 con titloj6 - va
fer' el1 arnb una vsu rial \era -. Cot\fio - ~ fegir tot sP'guit - que

poürem passar una bona temporada BC}U!; de monen t , et corivé de scansa r ,

_ Pero jo VOldria~cr-me útil •••

- Ja t~hi fal~ts. Que me'n dí.us ¡j'encarreg2.r-te de lefli90n09 d'e_n

Prodi ?
~ ' ,
. -, tA Les Ll.í.cons d en }j1rocti -, - em vaie; es t ranye r ,

J> _ sí. Elle han tarJcat les ,escoles p erq ub la seva gen erac í ó sigui igno

3' ~.o'.t

[

.[

rant i mt5s 1'acil de dmlllinar, perl> no ho hem de e ons errt í.r • .Podeu oomen-

car dem.amateix. Aix:í le lonis Cjuedar~ 111ure per fel' altres :feines •

.. 1'1:01t bé.

En Doman va 'rec'ollir e Ls plata i sprtí de la barraca per anar a

rentar-los al riu j, el seu germ'h va seguir-lo. En Mústels va encendre

una oi garre te •

- No seria interessant, més endavant - va dir - , d'organitzar una

potita esoola '? ••

- No sabem si ene quedarem gaira temps - 1i va fer observar en Jo-

11 -. I tempoc no ene convé cridar l'atenci6.
,

- Si ens quedave m .... va intevr'venir la Donis - p ot se r es podria pro-
I

var amb dos o tres nois m's, els que ens semblin m's espavilats.
~ Ja tindrem temps de parlar-ne, si de cas - dígu~ el seu marit, i

a "aixeoE3.•

ElIl Jl'I6stels va irnita:'r-lo i, sense afegir res més , s or-t í r en tots

[' 11 dos. La Doní,s comencá a desplegar- un a manta de la pilera que havien

,01, col.locat en un ra o é ,

,
~ Podero dormir plegadas - em va dir en la fosca, perque el foo s'ha-

1. - via a......n·at apagant - Dem~ al roatí ja coap.ra rem rués mant ea -. Va SOEJ-

pirhr - • A í xb és molt pe t í t i no ser .., ga í rc cbmode., r:-e_rb m-6sm'esti-

mo viure aquí que al celler aque Ll.,
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Ells op.ínen que val rH~s tenir ASn]H'ü ur o d or, 1100s d ro<¡erva
"

1 de segur que tenen . 6. 81 no n'hR~u'sLlro tingut cap, arn eli. veu-

ríen en un conprom!s. Despr~s,' d~aquestR barraca nom~s en disposem

, 1 d" , . "d' L ides d aJaDS anlr; es en ar __

- :Es c~tra:t'1y, que tiYlgu~s una barraca ••. vaig fer.

No la teniai la va COMpra~ ~l nebot d'un home que hi vivia Bol i

- Aquí IJodré jugar anb iaI tres TI sns ....va dir t ot d"una en Frodi, fins

llavors ca 1J at e '

~ Es oLar que sí. Ves a or-í.na r , ara.

... on ? - va preguntar elle
- narrera la bar-r-aca hi ha to+- de ca.nyes ••• - Vaig sentir la seva

"roa que eID tocava •• També hi podr~em anar nosaltres.
Vam sortir a11.oarrar que s'alaarga entre les due s rengle.reA desi-

guaLs de barraques', on ja ga í re bé no que dav a ningú, t , po L oorr~dor

de m~s avall t ene esmunyirem cap al canya r , da -ro ra el qua L hi ha un

marge amb don ar-dee 1 figueres de moro on vam enf~r-noc. a les pal-
psntes.

- Queda't aqui va di r ella al nen, i vam contio rne j a r une esbar-

zere pe r ensopeg:r amb una dona culivada ..

- Maria ? - va preguntar.
La Donio va. desenganyar-Ia 1 ens acJ.ofarem prop seu, protegides

per la nit i més discretos que ella/Gue mostraua tot el darrera •

- Teniu un t:bos de p ape r ,? - ens demaná ,

La Donis en duia a la butxaoa i el_8 va estirar-se p3r agafar-
lo mentI'8 deia e '

A.bans podios fert;tho amb un grapat dl'harba, lJero ara ha han empor-
cat tant que -no pote posar les mane en l.l oc , com/1ue la me í tat tenim

dia.rI'ea •••
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Vam deixar-J.a encara ajul!ida i, amb en }'rodi,queBitm'b&c ,

vam torhar a la barraca, un ara ja hi 11O,\'io. tot eÜ1 he 1 /J, 11oVE-lt d'on

Luri, el qua.L va conpa rb í.xe r do,;:; mí.nu t s ctE:sprés anb una 1_émtül'nl:1 de

fe I'rovi ar í ,

Vaig ve ur e. que tots es des puL'Lav en Be 'H30 v ecgonya aban s d' embo.l.«

callar-se, anb La rOb~il1terior t en Lea mantisa de s p Le ga de a s obre el

t erz-a , les unos a c orrt í.nuac í.é de le3 2.J.trés. La D-rlifJ en va c e d í r el

costat ~e la paret i en Joli, que havia tanc8t IR porta en entrar en

, .
[11 - per gaire est ona , :porque el terra era mo.lt dur í, ara l'um, ar-a l"ai-

Que.n 11 vaa hav or c orrt.ee t at , tot va que da r=ae s:i..leneí6s, pero no

n tre, t~t8 an~vem eanviant de positura, comengunt par jo matqixa que

....... -

.:l \ .~

'"encara tenia e Ls 013S os dolgnts de la meva es tada a la "z-e s í denc La es-

poo í.aL" de la pr ea ó .. DespréfJ algú t oes f i f'o r a V& s . nt:!.r-·be una z-eaor

furtiva, coro de rOOeE' de goma , que s "a'taneave , pero jE, no va í g t empe
de preoisar si s "a tu rava o proseguía, cal.' Ll.avcz-s ero vaJg ado rrrí z-,

En J olí ro'ha l1egi t el q_UE!e11 en diu en broma la nostra peti-

ta eons t ítuo í é , segons la qual, ens comprorse te m :

l~ A posar a disposici6 de la pt! a causa totes les Dostres pos-

eeas í ene i faeultats,

2. A sacrificar-ha tot, fin&'lu vida si cal, a la oonsecusei6 de
la nos tra 'finali t at r-evoLucí.ona r í e ,

3. A renunciar a la nostra voluntat individual i a reopectar les

decisions dp la flajoria.
Ho -hs j uz at ,

Després el1 mate f.x m~ha dit que aqu.~tes tre.::: aispOLici()rLs li ha·-

vicn ee t at inspir~ des per una organitzaci6 del segle puas a t l'e:xist~n-

cia de la oua L havia dee cobe z-t anys enrera en un llibre de cí.r-cu.Lac í é



A migdia, quan dinllvem, he sabut per qu~ en Lari va oomprar la
barraca : en t'ot el barri no hi ha una sola familia que :b:i,nguia casa
individus de la Brigada, d,'Investigaci6 Familiar. En Joli s 'ho expli-
-ea aix{ :'

- Estan dispitsats al sacrifici d'instal.lar-se en una llar obrera,
on saben que passaran privacions. pero la miseria d'aquesta gent els

" deu espantar.
J ..... ~

-196- u B
clandestina. Tots les troben molt encertades i, SO~~~N~

la aova simplici tat •

Es veritat que tots s6n increiblement pobres. He observat, cosa
euriosa, que hi ha pecs homes. De primer em pensava que devien ser
a traballar, pero despr6s uha dona que hem trobat al riu, on la Donia
i jo hav!em baixat a buscar aigua (jo més que res per acompanyar-la,
per-qub no pu c fer forees) ens ha dit :
- Gaireb~ totes les famílies on hi havia homes en edat de treballar

han anat marxant, de manera que más que res ara nom~s queden viudes
i dones que el maritha aband onat ,

Per la reata~ ela pocs hornes que hi ha sembla que no tenen cap
la 3j ecupaoí é regular. Mol tes dones fan feines per les cases i algunes,

m~s joves, putegen a ciutat.

He eomen9at a donar lli90nS a en Frodi ~s un noi espavilat, tot
i que en 1Iparen9a potser no ho aembla perq u€ se'l veu tan quiet 1 si-
lenoi6s~ entenimentat. Rem llegit i hem escrit, i m'he quedat sorpre-
Ba que ho fes tan b~ per la seva edat. De comptar, en canvi, no en
sap tant. Com que la seva mare ja li havia comen9at a parlar d'histo-
ria, ha volgut que continmés 1 en una rapida sintesi que després ja
anirem eixamplant fins on arribin els meus ooneixements, per desgra-
cia for9a limitats, li he anat explicant com es formaren les actuals
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des (lluites feudals, entre reis t entre la realesa i el poble, entre
les faceions 1 partits, etc ), es va donar un govern demooratic 1 una

~

legalitat guefou destruida,ja en els meus dies, per un cop d'estat
que pretenia .retrocedir a uns estadis m$s prim:!.tiusde civili tzaci6.

:órrl

.so

,Es cIar, la meitat de coses no les ha entéses, pero com que té volun-
tat d'aprendre, m~ha fet 'moltes preguntes les fespostes a les quals
ell mateix ha anat ordenant d~acord amb mol tes altres coses que ja
sabia per ha ver-les 'sBnt1t dir al 'seu pare., o

~ Abans, dones, es podia fer el que es volia ? - mam.mm~mmmmmmmm

1nteressat en un moment donat de les meves explieaeions.
- El que es vo.t ía, no. Hi havia lleis;' Sempre n'hi ha hagut, pe rqab010

, ' " .'son ne oessar-Eea, Pero eren 11eis que tothom podia r'espeetar, que no, ..
toien cap nosa 1 ens prot~glen •
..Com ?

and
Mira, ho veuras de seguida : si h1 ha, per exmple, una llei que

no deixa que els nois es 'peguiÚ, aquesta llei ~s bona perqué et pri-
va de fer mal als altres nois i que ells te'n facin. Protegeix, dones,
tota els noí.s, 1 no estor~a gens ni 'mica, perque pegar-se amb els

b i

uoo , "altres no és necessari. Pero fixa't si ~s diferent quan hi ha uns
ncís qmllupm,unlm~s gz-ana, 0 que tenen baatone, que poden pegar els
tres sempre que vulguin, sense que ningd no els castigui •••

Ro ha entes mol t bé, 1 tamb~ ad.xb , qu an hi hem arribat al cap
d'una estona ::1

~l ,
Les lleis, perque siguin justes, s'han de fer amb el consentiment,.

ea de tothom d , si no pot ser, de la majar ia. 'Imagina"t que una colla
de nois voleu jugar en un joc 1 que nom~s un pugu1 dir les regles que
heu de seguir encara que els altres n hi estigueu conf'ormes, 01 que
no~us agradarll ?

...No.
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_ Perqu~ el natural ~ e que tpts digueu el vostre pare i ·otq-'ll' T ·l;~tiu

fins que us avingueu, ..... Aixb, en un poble no pot aer, hi ha masaa

gent, no·acabaríem mai, n~ elll~ entendriem. Per~ hi ha maneres de aolu-

cionar-ho. La gent diuen qu:i'volen que faci les regles,i aquells que

tenen, m~s persones al seu costat se n'encarreguen en nOEl de tots.
r:

n'aixb se'#n diu una demoeraeia, 1 ~s com viviem abana, desJ#s de to-

tes aquest~s lluiies que t'he eontat.

- 1 no hi tornarem ? '- ha fet ello

tdí:l8 Sí, hi
,

tornarem. I.an1rem m~s enlla i,
parlava m~~ ~i mateixa que no

tot - he proaeguit, i aJa

t!w - PQtaer em pas a ell -. Perque aquestea

~;tíÜ lleia., tamb~ poden ser injustes" Tu j a s aps que hi ha r í es i pobres,

obrers com el teu pare.,!i tota n.oaaltrea i senyora que tenen indústries

fYO negocis, terres~ •• D'aixo ae#n dlu claases.

)1 ~ Ja he s~ - m'ha dit en Frodi. - Els preletaris i ela capitalistes.

) - - Exacte - he aomrigut.

- De vegadas el pare en parla.

J on - l, tamb~ deus haver-lti sentit dir que no estli: bt1 que uns ho tinghin

) 'y tot mentre els altres~ que s6n molts m~a', no tenen li'es •••

lJoJ - sr ,
l:\TIS - Ni que els que ho tenen tot puguin aprofitar-se de la misl'lria i de

• .ton la por deIs que no tenen .rea per eompr az=Loe i fer que ele donin la

.39'!J I!a~.

- Ho fan ?- m~ha pregunta t amb una expressi6' ing~nua 1 avida

....Si, ho ran. 1irnriémmmftubJll8lm1'Mlll1I"'JIIBlFQ De vegades els paguen diners, al-

tres oops el~ donen a entendre que es quedaran sense feina ••• Pero hi
.',

ha m~s manenas de eomp.rar , 1 coses encara pitjora, vull dir m~s dissi-

mUladas, pero Que fan més mal. Com aprofitar-ee de la ignorancia de Le•
Obrera, que com que a~n pobres i han de treba"llar ,de jovenets no po-

den anar tant a escola i instruir-se ••• Els enganyen, donce, els fan

Veure que els defensen, que estan a favor d 'ells, i els Lnf'e Ld cos s "ho
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creuen i a l#hora d'escollir g nt que faran les lleis,Bi ill e' ~i

dels aeus , deLs rics.
_ A~a no n'hi ha, d'escoles ~ ha recordat elle
_ No, TI o n 'hi ha.

- 1 per qu~ les han tanea des ?

- l',er,queenca ra volen que ho síguem más, d.Jlti8lJorants.Ela obrers que
.'

s~ben massa els fan por. hn una democracia com la que et deia que
¡. "

r - ten1em abana els mea 1lestos es podi en preparar, ni que els fos diff-
~oil, i amb la seva intel.ligencia i ela seus coneixements anaven fent

vaure les coses cl.ares als companys , o sigui 'que no era just que
I

sin els rics •••
:Ido

.u.- Haurien de manar els obrers, oi ? - m'ha interromput.
".,

J on
- -

e si, perqu~ el dia que manin no hi haur~ ni rics ni pobres i les
'ro' ~'" .- ..

r
t" -,

1 ' , .•

.Ll.e í.s ja no oaldra que protegeixin ningú en el senti t que t 'he di t a-
:i - bans, No oe.ldran 11eis perque la gentes respevtin i e 1 mé e fort no,

(-

Tata hem llegit ja les pagines de la Sera í avui hem tíngut una
'\ 'gran disdusi6 sobre la policía. Pero no ri#hem tret res en cIar, nín-

gú no els enten, aquesta gent. En Lari ha dit :
- No sé pas qu~ pensen. Com poden imaginar-se que la gent confiara

en ells) si es presenten com a policies ? Hauría compres que aquest
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O'la Fernes S "hagué s ins tál.la t al va stre pis- he:rafegit de 2:ecEid'm tats

- Se m'ha aoudit una teorla - ha fet el seu germ~, que en ganer 1

pErla POQ roe Estan tan satisfets de la aeva oondi ci6 :«8 polioies

que els resulta psioologieament impoesmble de dissimular-la.

En Joli s'hi ha oposat.

I rne - No eoneez-da amb els feta, a í.xb , Els de la Brigada d 'Investigaci6

,-

rrs j Familiar no s ./'hi prc senten pa e , com a poLí.o í.ee ••

lio ""Qui, ho ha dit ? ....he pr .....otes tat s .« Els que van venit a casa, sí.

JJ{J' - Fins a eert ·punt '~ m'ha contradit -. Ho van donar a entend re , pero

1 lB no no van declarar francamente

... T'asseguro que sí ...R.ellegeix les pbg~nes d!emmmBIImmllluba d"en Don.
, ,.

Les hem buscadas i m'ha h~ut de donar la ra6, les al~usions

3:1 s6n prou cIares i ~epetides~

aBó ~ En tot cas, els nos tres van ser m~s disorets.

ud ... :Poteer no ho recordes bé , ara, '"!"I li ha fet observar en Mu"stals, i

a'ha, adrecat a. la D@nis .",.Qu~ hi dius,~1:1 ?
I

(Ji] - Si, em se mb La que al.guna cosa o altra van dir" ••

... Se n'enorgulleixen maaaaj, de ser pol í edee . per permetre que els al-
I

tres ha ignorin - ha recalcat en Doman.

"-PerO haurien de veure que aix'b treu efi.caeia als seus serveis •••

1'on - Millor per no sa Ltres, home !

croo - Aixo sí. Parlo del seu puht de vista. Es tot~lment idiota presentar

LB Be en un veinl;'.t i, 'després de dir qui aén , fer veure que volen abando-

nar el coa ••• Veua l' e siha interromput -. AixQ si que contradiu la

teva teoria. Si se sent.ssin tan satisfets com dius de ser policies,

'"Br! de pertanyer al e os , no podrien simullar que js, en ten en prou, ni ore-

D tiear-lo, que ~s el q.....ue va fer aque et ,

.... - Obeeixen ordres - s"ha def'enaa n en Doman.

a - També lee obeirien si els manessin que es fessin passar per tre-
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balladors. De vegades m'he iroaginat que entre eLs

algú que boicoteja el sistema. Un dia, quan ho sapiguem tot, potser
tindrem soppr rse e ,
..Si ho arribe m a saber ha refleocionat en Mústela -. Han embolicat

les coses de tal manera, que algunes no les aolarirem mai. Jo ja em
donaria per satisfet d~arribar a esbrinar qu~ hi ha darrera d'aquesta
operaoi6 de la BIF. Perqu~ tampoc no trobo acceptable cap de les
raon s que fins ara s"han donat.
- Jo n'entreveig una - ha dit en Joli despr~s d 'un silenci -. Una

¡;

que no aclareix res, naturalment, per~ que t~ la seva importancia.
...Quina ?

- Que, sigui coro sigui, ella no pensen com noaaltres.
e Prou que ho sabíem, aixb ! - ha exclamat en Lario

Pero en Jo¡i brandava el cap •
~ No em refefixo a diferencies d'ordre ideblogic, sovial o polítio.

Vull dir que el cervell els funciona d"una altra manera. Nib t nen la
nostra mena de racionalitat,si enteneu que vull dir.

Ho enteníem, i tothom a"ha moatrat'm~s o menys d'acord De qu~
ens serveix, p erb ?

Aquesta matinada hem entrat un veritable carregament d'armes,
oinc fusells, dues dotzenes de pistoles i dues petites caixes'de mu-
niciona; tot el que han tri>bat al' armeria.

Ho han fet molt b~" d"aoord amb una idea d'en Joli,que ja feia
die que h~ pensava 1 l'anava madurant. De primer a'han apoderat d'un
ootxe 8mb el qual han fet cap al domicili de l'amo de l'establiment,
un home que viu sol. Per aixo l'han escollit. En Doman, que ~s manya,

'/

ha despanyat la porta del oarrer i després la del pis, tot tan sile~n-
ciosament que~'quan han entrat al «ormitori de l'armer, l'home encara
dormia.
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- Ene ha d'acompanyar a la botiga; volen les armes -. I, quan ell
tt es resi stia .&. : Pot fer dues cos es, negar-s "bí. o complaure' ns , ]~n el

.i:

00 ,01

nOn

o

orr 'lJj)

~,j c,O!'!

1- 2 ns

o lo

primer cas, el matarem; en el segon tindra una p~rdua econbmica pero
salvara.la vida. Voste deci.dirA qub li convé més.

No li ha calgut penea raa #h,igaire : ela ha ac ompanya t , Es clar
que ho haurien pogut ter soIs, les portes de l'armeria tampoc no hau-
ri~p resistir la destresa d'en Doman, pero hi ha els timbres d'alar-
ma ~,~~p de nosa1tres not~ pr9u?oneixements d'electricitat per re-
duir-los a.l sí.Lencd ,

,Han pres totes les armes que han trobat a l'establiment i des-
prés han tornat l'home al SeU pis, on l'han lligat i emmordassat sen-
se tancar la porta perqu~ de~A pugui ~liberar-lo algun ve!.

En arriba~ a la barr~ca, la ~nis i el noi (jo tamb~ una mica,
pero pool ,ja havien ober-t un gran fora,t a--terra,on ha oapigut tot el
oBrr~gament. Fmra només hi hem deixat sis pistoles, una per cap, 1
les munioions ·corresponents. Ah ! 1 un llibre de ca9a que en Lar1 ha
tingut l#humorada de pispar.

Tot ha' a..,na,'teom una seda i no els ha vist ningú No és estrany
que avui tots estiguin tan con1¡ents !Jo no tant-, perqu~ no em trobo
gens 'de bé •••

o ola En Joli i la Donis s'han disputat. Ella, ,que des que va saber
que havie~ detingut la seva germana 1 el cunyat e6th preooupada encara

, ,

nlb que proouri dissimular-ho" després de molt pensar-hi fj'ha decidit a
9~ +oo an~r al Quarter. En Joli, perb, no 11 ha pe rmet ,

on (l1J ... Es la teva ge rmana , ,ja ho 5~, i tu pateixes per ella., també ho sé,
ob'nrl pero aixo no es ra6 perqu~ et beguis l~enteniment A qui et penses que
:>JO;,o pots preguntar per ells, al Quarter ?

~ No ha sé. Qua~igui all! faré segons vegi
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_ Segons vegis ! El que taras é~osar els peus a

ries de tenir m~s seny.

_ Ja es ven que a tu no et s6n res - ha protestat ella.

i r No t 'hi deixar'ia anar ni que es tractés del meu pa re ,

Vln _ Ho dius

_ Ho d-ic i 'ha mantine. No t'adones que ene poses tots en peril1 ?
JJp Si. et detenen, et taran cantar.

::1 '! ~ 1 per qu~ m'han de detenlr ? Pe+, preguntar?

í n En Joli s'ha girat als altr,esd

, .!:IJb .: La sentiu ? Ella preguntara : "Qu~ n"'han fet, de la Sera ?" 1 ells,

molt amables', contestaran: "Dones miri, oom que no feia bondat lá

r t18

r'ISO

8S!

Ollp

.JJ

liP

'J' ".

nim tancada en una oeLs La" Sembla mentida que siguis tan innoeent.

- No hem de fer res ,dones., segons tu ?

- Ning6. no t~ho ha ditf aí.xb , A la policia, pero, 110 li hem de donar

oap motiu perqu~ es fiqui amb nosaltres. No sou del mateix parer, vos-

altres ? - ha preguntat als companys.

Tots estavem Lncbmod ea , ne tura lmerrt, perqu~ ene feiem cáz-re c de,
l' est at, d ,..espe rit de la Donis; alguna potaer fins es taven una mica

estranyats que fins llavora no hagués dit rea~ D'altra banda, no hi

havia dubte que en Joli tenia ra6. Eat~ molt b~ que ena pz-eocupem per

. la familia, per'O quan'es corre perill de perjudicar altres persones,

tot un moviment, cal pensar-s "h'i dues vegades. Es el que ha di t en

Mústels :

.~ No us'acaloreu. gt. deu haver altres maneres i, entre tots, una so-

luci6 o altra trobarem •••

De fe t, en Larija la tenia.

- Es molt senzill ha fet -. Podem interessar-nos per ells a través

d'un advocat.

~ Hauria de ser algú de confian98 -ha mig objeetat en Joli.

- Jo en conee un, perb potser no seria prudent que l'anés 8 veure,
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ni que us hi reconanes Tenia, i enoaz-a deu tenir, éSBi ~_ d' 's

..t relaci6 amb el banc ••• Pero ~s un xicot hone t.

:r _

s fu
1...

t -

j fom

ola

, -

En Joli ha mirat la seva dona :

-Qu~ etsembla ?

- Molt bé. Si ~ixi tothom'ha d'estar content ••• Hi aniré dema al ma-

tí.
- t"A.!

~ Emporta't jgB mil pessetas

~s hone s t , perb s "ho ta pagar.

11 ha 'recomanat en Lar1 -. Comhe dit,

Ens havíem fet 11.1usions. Algú va veUre ela hornes quan traslla-

daven le~ ca1xes de municiona 1 les armes des del eotxe~ aturat to-

ra del barrí, a la barraca. Es una no í a que vau amb la seva mare i

que es guanya la vida per les oantonades. Se m'ha atansat quan era

prop del r1u, a pze ndz-e el sol, per qub en Joli 1 ela seus oompanye

creuen que no ro'la bo passri-me tot el dia tanoada.

'j-s - Hola - ha d1t -. Tu ets nova, en aqueat ba-rri, 01 ?
- sr, enca ra vno fa due s ae tmane s que vam arribar.

-9 'i - Ja be sé. Sou a la cabaña de 1"oncle Narci ••• Ero d1e Bella _ ha fet,

'-;fiJe i s·'ha asaegut prop me u. aterra·, amb e ls genoll s al te, sense cap

ÍVBrl mena de preocupació. "'"De qui ets la dona , tu, del de la barbeta riasa-

t j,l da ?

-OJ - No. S6e parenta de la Lona - he mentit -. l'altra dona que ja deus

. 3;;r. haver vis t.

- SI. M~s que res, perb, m'he f1xat en el de la barbeta. Qu~ duien,

ta~l l'altra nit ? Tenien un eo~xe prop d'aqu! 1 em va estranyar.

- No ~s noa tz-e ,

- Ja hO~uPOS0,. S1. pogueaa1u tenir eotxe no viuríeu aquí. Al barr1

jJ b no se'l pot pagar n1ngú, ni jo, que dec ser la que guanyo m~s diJJers.

~ - - De qu~ treballes ? - mmm~m~Mm~Dmmmmmmm li he preguntat per distreu-

! ~ re-la del que podda haver víst.
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- No no sé - he dit Lnn ooerrtment• .Al eapdaval1 no en té aspeete, de
puta.

j1J - - Qu~. pot fer-se quan ets pobre. j ove i ben teta ?

) ,1 - - Moltes coses - he eontestat ,tot 1 que aleshores ja no havia ent~s.
• ]:;t

n

...rí
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- Moltes coses? la em d1ras .quines ! Potser sí ha reconegut ae-
...guidament -, pe~o al ele hornes no et deixen mai tranquil.aa 1 saps

que d 'una manera o aljrra has de cedir" m~s val treure "n profi t. 01 ?
Molestada par aquell cinisme, no he'pogut evitar de dir-11 :

- Ne en deus p~s treure tant, si has de viure a les barraques.
Ella ha rigut :

--Tena ra6. Pero' ja no durar'h gaire Fa temps que recullo pe~n pis.
un any que m'h1 dedico, saps ?

I

Galeuloqu e mlg any in~s••• Nom~s fa
En tine dinou.
- Ja se,'t veu, que ets jove.

Ara, que poteer em sabr1 g.reu, anar-me'n d'aqu! ...ha refle....xionat-..,

Hi he vis cut sempre •
- No tens pare ?

1 ella, amb tota s1nceritat
~ No, va matar-lo la polieia quan jo encara era una nena, aleshores

que hi va haver aquells combats pels car re rs, tu ja te 'n deus reoor-
dar••• Quan 'va canviar tot.

,
...Sí, meen recordo.
- s6n uns botxina __ha di~ en veú. ba1xa i raneuniosa -. El van matar

al'Quarte~, no et ereguis L'havien agafat amb les armes a la ma ...
Per aixb no vull anar mai amb cap d'ells, i aixo que alguns ho paga-
rien b~ ••• Al bar on vaig en vé lID que no para d '1nsi.stir,per~llJU1

a'bo ha de mdrar de lluny. Qu1 ~s,el de la barbeta? - ha preguntat
llavors ;ense transici6.
- T' agrada, oi ? - he somm.gut ,
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Res; '9 un amia de la familia.
Bit J _ NV se'n veuen ga í r ea , en aquest barri, de xicots com el1. Ni de

"
¡ - gent coro BlmSPlftublPJmmt vosal.tres, ben mirat. Qu~ hi heu vingut a f'er ?

~ - Jo aquí xe rzant , 1 potser eou policies •••

1 - _ Ele lbJm, tenim tanta simpatia coro tu - he provat de tranquil.litzar-

I ~ la. l'eroella ha fet ;

Dp - Es oLar- que tampoc no m'ho diries

Ella s"ha aixecat.

IT~ - _ ~ant me fa, de tota manera. El mateix t'hau.ria (lit, si ho fossis.

No m'amago de res, jo.

-,Mal fet. ~er menys motiu et ta~que~ la pres6. I t'asseguro que

f')'!: ~o

,1

) . ....

r GJJp

j:.y r.

s 'le'!

- ;.

", g

)1/' 1

dins no s~bi esth bé.
- com ho aapa ?

I!!'J No fa gaire que n "he sorti t.

- Ah r - ha exclamat ella -. Vas escapar-te ? I per a í.xb has vingut a

vinre a les barraqq.es ?

- No, no

Pero ella em ~lambregava amb un bri d'inoredulitat.

~ Pensant-hi bé, fas més CRra de perseguida que no pas de policia.

No s~ par que , em sembJa que 'tata vosaltres us amagueu d'alguna cosa

ha decidit aleshores, en plena contradicci6 amb les seves aospites an-

tariora -. Pero no t'amoinis, no et pregunto res més••• O si, nomes

una altra coaa , Com se dí.u, el de la barbeta?

....Lari.

- Treballa?

Jo he rigut.

- En que queden? Preguntes o no ?

- No ha decidit, i s'ha mirat el rellotge polsera - A més, me n'he

d'anar. Ja ens veurem.
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I S 'ha allunya,t riba anurrt amb el seu pe. el~6ti0í ti aCJ!1alntt~f)1í~8t!i

La Zina i 1 'E:rvel han esta t deting1..ldes de nou , i aque s t oop per

culpa neva, Abana d Í'abandonal'.' jo la pres6. on les vaie -conb í.ze r , vam

quedar que fora ene tornaríeI'l El posar en contaote i totes due s tenien

l'adrega de la meva maree Pel que conprenc, les han detingudes allí.

Abane d""ahir vaig pa r Laz=n s a la eoLl.a iJtot8 van convenir que pcd í sn

ser dos bons e1e5ents. Per a í.xb avui hem enviat en Mt1ste18 a cana

De moment, les familias no 11 volien dir res. ene ha contat en

tornar amb les mane buidest perb després, quan s'han conven9ut que no

era de la policia., han oonfessat que van de eapar-b í xe r , amb un dia de
\

difrencia 1 'una de ¡"'al tra, a rel de la vial ta que feren a una amiga.,
Nom~"sen, una de les cases 1i han di:b el meu nom, els familiars

tra no el sabien,pero seria maasa casuali tat que es tract~s d 'a1gú al-

tre. ~ixb vol dir que han loca li tzat el domicili de la 1I",.mrnip,mmmme-

.va mare i que hi han ,muntat una vigil~mcia per si jo hi que.í.a , A casa

d"elles, per la resta (1 pez a íxo saben que les van detenlr) ,han ha-

gut de, Bofrir un escoreoll a rons , mol t ba rr-oe r-, ja que el pare de

1'Erve.l B'ha queixat que eLa han fet malbé un munt de ooeee .. Ha deuen

haver fet a posta.

Demh, a~b prud~ncia, en Mustela anir~ a casa de la mare, a veure

si s'assabenta d'alguna cosa més.

Segons les noticies que porten ela homes, els de la Brigada d'In-

vestigaci6 Familiar van fent progr~saos; hi ha barria on en tene_n en

una sisena' part de pisos. Pero han sabut d'un altre cas en que els in-,
dividus han desaparegut i¡ a continuaci6, la familia s'ha fet fonedis-

Després he sen ti t que xiulava ab ans de de aa pa r Lxe r entre les barra-,
qU8S.

d'ellas.
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sa .. En Doman j a ha local.li tzat une p rents i oonfia . iT"tret s

de 1 'inte res que e ls fugi tius ten en de posa -s e en cotrt ac te amb nos-

altrss, si ~s que ells saben on~an anat a parar. Ene oonv~ reunir com

m~s gent millor i, a poc a poc, convertir el nostre petit escamot en

un exercit de desposseits oapsg d'enfrontar-se amb la, policia. Sa-, ,
bem que sera una tasca llarga, pero tots hi estem decidits.

No vol dir que,. mentres tant, en s hagim de quedar amb els b ra coe

creuats. En Joli ja té en vistes una familia, pare, mare, una noia

i un fill natural d 'e11at que dissabte a la nit sera. objeote d1ina

visita nos trra, Es a dirt d'ells, jo continuo m~s aviat abatuda /i no

s6c bona per 8 res, eoro no sigui per .donar lligons a en Frodi, amb

,el qual hem c oraenca t a ee cudf.ar geografía d 'una manera f'orga ingrAta ..

Comque no tenim cap llibre. he de d1buixar els mapes sobre el terra

de la cebana. E11 s'hi diverteix molt, i aixb l'ajuda e aprendre, pe-
~ Rrnro jo veig que no seapre ~ puc fiar deIs meue coneixementsj Es cert

que abans ens donaven una bena instrucci6, per~ ja han passat massa

anys i, amb el temps, tot s'oblida •

En Míistels ha entrat a casa de la meva mare par la teu1ada i

l'ha haguda de deixar petfuateix oaaf , parque a baix encara hi ha po-

licies ''l Ro han fet b~ p han iI~pDovisat UI! quf.oaque t de pegot i un

d'ells es fa pasear per sabater. No hi ha dubte que els interessa

forga de pe s car=me, s6c l"''Única pe re ena , l-¡ e,-vat de la Sera i el seu

marit (que no deuen haver cantat) que po t posar-ICE sobre la pista

G 'en Joli.

Es veu que la mar-e s#ha queí.xa t amargan errt i ml'ha tractat de

tot. Tamb~ a ella li havien fet un escorcoll. la van amansgar i fina

la tingueren vint-i-quatre hoz-es al Quarter, on la van interrogar

qU8tre policies. Ell a q ue s ezípz-e els ha tingu t tanta por !

I, 'F.rvel i la Zi ta, tal com em pensava, les van detenir al pis;
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's 8 dir, en aortir-ne. No Se n'h
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torna t a saber resB' '~e;a d'Humanitats

Tenim un noutllasaeciatJt : la Bena. Cal dir que a en Joli i als
. ,. ~Oztres no eLs ha f'et gaa rs gz-acaa t oc i les aS"fgurances que ha donat

en Lari. ~erqu~ ts ell qui l'ha introduida, i aixb després de tenir-hi

només dues converses ! Ena preguntem si no ha procedit amb lleugel'esa,

amb excessiva precípitaci6.

La va con?dxer 1 'al tre dí.a, quan ella estenia unes peces de ro-

ba davant la barraca, que queda' a l'altra banda de la nostra, gaire-

bg al capdavall de to~. La conversa, segons ha reportat, va ser f'orga

pintoresca.

~ S6n bonios, perb et deuen venir petits - diu q_ue va dir-li asae-

. nyalant e Le s os tenidors que ella penj ava mé s o menys discretamen t dar-

rera una faldilla.

Ella va mirar-lo, e orne gua ra , mig girada, perque estava d 'esqu811a.

- Com he sapa , si no m'has vist de cara?

- Ara no, pero abana d'ahir, qu an paas avas davant de casa.

- Si que t 'hi vas f'ixar !

t' - I qu~ més vas observar?

- Es que aóc obse rvado r- de mena - va riura eLl.,

::.' . 1 2!ot el qua vaig poder. Et dius Bena , oi "1

1 ' - 1 tu Lari.9·

.¡¡

f1' '[)

. r
~ ::>

"- Ah, ho sabies ! - va f'ar-se e11 1 "innocent, parque ja estava en

cedents,COI!l tata els altres, de la conversa que vam tenir pro p del

- Es que tam~é 56c observadora.

- Ha deue ser encara més que jo,doncs, si només amb mirar-me aDroMmm

n'has tingut prou per saber el meu nom

Tats dos van riure, , el1 s'hi va atansar més•

'1 jj - Ara seriosament - 1i va dir -:01 que et venen petits ?

- Seriosament - va contestar ella -: oi que aquestes preguntes no es
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- Es que em preocupa digué en Larí.

_ T'asseguro que no hi ha mo:biu - el tranquil.litza ella.

2'hau.ré de cre ure , ~s eLaz-••• L'inconvenient ~s aue s6c molt inerll-

dul.
La noia, protegida par la roba pemjade entre elle i el carrer,

va. arremangar-se el jersei amb naturali tat i expoaá lee sines que

duí.a lliures ..

- No m,lIho creo -- va saltar en Mt'tstels quan ens ho oontava. - Cap

nof.a no faria un a e osa així.

Molt b~, pregunta-li-ho a e118$ estío segur que .t "ho dira. Es d 'u-

na f'ra nqueae que desconcerta..

- Pero, a tu no et va desconcertar - rigué en Joli.
"- B~, no sé que dir-te •• '. no m'ho e spe rava , De tota manera, nomé s va,

serun moment, de seguida es va tornar a abaixar la rob~.

- I tu ?
011).

S'havia quedat mirant-aa, sense parlar" perb(íi mirava la cara,

ele ulls i ele llavis on es dibu:1.xe.va un sornrís entremaliat •

.1' _ - ConVe119ut? - va preguntar-li llavore.

I

( J. -

1 ell va d1:r s1mpleme_nt, amb la cara greu :

- Ets bonica, Bena.

La·noia va tornar a somriure i algh una mica la me.
- Em qa.ixes -tocar-te la barbeta?

Després va beaar-lo i el1 l'enlla<;A per la cintura.

- No s~ con! va ana r - ens digué - pero tot d 'una ene vam trobar din-

tre la barraca, on no hf havia ningú, .í, ••• b~, ja us ho pod eu imagi-

nar

No, no ens ho pod í em imaginar, p erqul:! aban s ~ caur e enllacats

,...a1 lÜ:t.. ella va separar-lo una mica i va. :preguntar-li :

- T "ho har/di t I qU~ s óc ?

Lari,encara que sembli va ·'MRA
•
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- Sí,que sóc una puta.

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

- Ah

- N t'ho havien dit ?
rv

.ir!' - sí. I gu~ ?

r

'ti

- Refh Volia estar segura que ho aab í.ea,
Ell estava veritab~ement sorpr~a.

..Pero par qul¡ ?

La Bena, s ense exp Lfca z--ee t va tornar a atreure!.l c ont r-a aeu ,

..

i fU" llavors que es van fer l'amor •
... .-,!!~ " • 0,1'..,.. .... •

...1 deepr~s no ,t'ho ve dir, per qu~ ha havie. preguntat ? - volgué
saber en Doman.

- No, ja no en yam tornar a parlar. Va contar-me que havia tingut
una ccnve raa amb tu - em digué ....i va pregunt ar-me per qu~ t 'hi ha-
vien ,ficat, a la pres6. D'aixb va venir tot. No de seguida, natural-
ment, sinÓ m~s endavant, quan va dir-me que ella no conprenia com la
gent tenien tanta paciencia i suportaven ele de la Brigada.

M~s o menys te~tualment, 1i havia di;t :
..~ Jo s6c el que s60, per~ ha s6c parque he volgut. A la forga ningú

no em fa fer res.,Aquí ningú no ens ha molestat mei, vull dir que
aquesta gent/no hi vensn , i després tam JQC no s6c casada ••• i ells pel

,que ea veu només es posen on hi ha matr~monis ••• pero si un dia em
molestaven no dubtaria ¡rilBIUl gens ni mica.

'.-Que f'ardea ? - 1i va preguntar eLl ,
-- No esp eraria paa que ho destruissin tot. Pez-duda per perduda , em

penso que els mataria. Per a íxb et die que no compren e que tothom
s"ho prengui amb tRnta resignació ••• Es cLar que jo pot eez- 860 una
mica diferent, h1 ha aix~ del meu pare 1 he vist la vida d'esoarras
que ha hagut de dur la mare per culpa d 'ella. Aixo m~ca una perso-
na •••
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1 deapr éa tpm),mfisllmil:Bam14 qu13 ? Et cacar-í.e n coro un o ' 'ltlc d'Humanitats

Poteer no.

En Lari va arriscar-se una mica més :

T'uniries potear a un grup de la resistEmcia ?

- No ero facis riure ! - va exclamar ella -. lio n 'hi ha, de grups d 'e-

quests.

- Jo b~ n 'he senti t parlar •••

- No t'ho areguis. Es diuen molteo coses, perb t6tho~ esta cagat de
por.

- Po:t,s,erno tant coro et penaes - va cozrt rad.í.r-d.a el1 - ~j"hi ha d' al-

tres que 110 es resigrlen, 1 a í.xb que a a Lgune' 6!1ca:ra no els han fet
,

res. Pero eLs revolta ve ur e tot el que pasaa , Es oLaz- que es ne oea-

sita mo1t valor - afegí, i la terupta - Tu poteer no el tindries.

- Si es presenta 1~ocasi6, j8 ho veuras.
En Lari no va insistir más, perb l'endema, o sigui ah1r, quan es

van tornar a ve ure. itlIbrndml!Jm'nUZI s 'ha féu venir bé per dir-11 que ora

una 11~stiJ!la que se n'haguée¡ d'anar.

-Bm sap greude ver1 ta.t. !I.1otjust quan acabava de trobar-te •••

- Com vo ....ls d1xf anar-te'n ? .. 11 va preguntar la rioí,a -. No torna-

r~s ?

....No ho s~, i aí.xb ~s el que m'amoina. "Emae nto tan bé, amb tu ! no
r

s~ sj, ~s amor o qu~" pe rb , •• la supo so que tu te "n deu.ras riure.

- Per que me n~he de riure ?
Perque ~s ridicul. Al capdavall gairebé no ens coneixem.
1 qu~ hi fa, a1x~ ? - Va abzaca z--J,c -. No te'n vagis. Jo taI:ib~ e8-

tic b~ amb tu.·

- No em queda m~s remei, s6n ordres.

- Ordres ? ne qui ? - va es t rany ar-ese ella.

Ell va saesejar el cap.

- No t 'ha puc dir, Bena - i 'T8 agafar-li les na ne -. Na ~ s que no
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t1ngu1 confiang8 amb tu, i si nom~s es tract~s de
metre altres persones.
- Quines persones ?
~ No puc dir-te res m~s, Bena. Ja he dit massa i tot. Només afegiré

que d'elles depén que tomi o no. D'elles i d"altres, és clar •••
La nOia, que no es pas estúpida, va relacionar immediatament a-

quests misteri~ amb la conversa que havien tingut la vetlla i, incli-
nada al seu damunt (eren al llit, diu en Lari), va dir en veu baixa :
- Que~otser ata d'un d'aquests grupa que vas di ahir?
- HU em fecis preguntes. Pe1 teu mateix bé •••
- si, ho ets - va decidir ella, i tota pensarosa - N'hi hu,doncs •••

En Larf no va contestar-li, segur que prou que insistiria. I sí,
al cap d 'una eat ona 11 digué

- I jo que no m'ho creia !

~lla va continuar callat.
~ No meho crei~ - repetí la Bena - i mmm era aquí mateix

els teua companys, o í ? Tu i el1s •••
Perqu~ s6n

- OaLl.a, Bena,

,...Ja em aemb.Lava que no acabsve u d' enca Lxa r , en aquest ambiente No
sou gent de barraques ••• 01 que h~ncerto ~
- No et puc dir res - s'obstin~ ~l16

La noia va acariciar-li el pit lent'ament, amb un gest tendre,i
11 toca els flanes i el ventre,. e oinuí, vo Lgué s a seegur-ar-cee d "al-guna

Cosa. Després va be aaz--Lo , de primer lleugerament, i tot segui t amb
-

una insiotE:11cia avida.

- B~ - ens ha contat -, no pu o dir que ern sorprengués, era una res-
posta normal, perb e~n canvi no eeperava que en acabar em ret~nguée
damunt seu, ben abra ce t, merrtne m' exigia mé s que no em demanava : vull

venir amb tu.
Ell d1u que es va quedar L'lirant-la,ga.írebé sense veure=La , per-
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que tenien les cares massa e tocar, i li oontesth

- No; ~s massa peril16s.
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També ha deu ser per tu, oi ? .

- Es diferent. A tu no t'han fet res. I tampoc no puc decidir, tot
sol.

- Demana-ho als teus companys.
Ell va algar més el cap, :per mirar-la bé ala ulls.

- Vols ser del grup, dones ?

si.
- Per qu~ ? Per mi ?

- Si. No ~ va rectificar -. Yull dir que també per a íxo, Perb sempre
he pane af que m"ag:r.adaria de :feralguna cosa, coroel meu pare. No et

~
ere guf's que parque séc una pe rduda •••,

No té res a ve urej aí.xb , ja ha sé - la va interrompre el.l.,

- I~lB en parlaras ? - insÜ';t1 la noia -. Us heu vingut a refugiar al
barri, oi ?
- si.
- I onus n'aneu; ara?
- No ens n'anem, Bena - va confessar-li el1.
- Ah No ha havies dit ?
~ Si li va somrd.ure llavara J'i-. Per veure SmmmB reaceionaves com

has reaecionat. Ero penso que tata esteran molt contenta de tenir-te
mmmmmmmmiillbllBBm a la oolla.

~:Pero no ha Vit:J. sucertar ga~re, perque qui m~& qui ID~JlYS tothom
ha fet les seves reserves sobre aquesta man eza de reclutar companys
i, sObretot, ens desagrada q~ue ens posi davant el fet ooneumet
hi ha dubte que ho éSe Com ha dit en Joli :

No

- Ara, naturalment, no ene hi podem negar; encara seria pitjor. Ja
aap qui som i l!J.~aval tenir-la dintre que fora ~Eero hauria valgut
més que ene n 'haguessis parlat abana de comp rometre 't.
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- B~ - s'ha excuea t en Lari, no ga í.r e sincerarnent -,B' an uq eta e e
,

coses s 'han precipi tat una mica, no c omptava amb que f os tan decidi-

da. Perb aixo po teer I!U!lmDml encara és un avantatge ••.

- Sigui com sig\1i, el mal ja esta. teto

. - Cap mal ha assegurat ell -. Ja ho veureu. Voleu q....uela vagi a

buscar?
...

Ela altres, pero, han preferi't esperar dema, Aquesta nit, d'aqu!

a dues hores, han de visitar la familia qUe entre noaaltres coneixem

com "la del til1 natural".

Han tornat a la matinada, tan tard que ja comen9ava a intranquil-

litzar-l;le. El pitjor era no poder parlar anb ningú, pe rq ué en Frodi

dormí.a i la Donie se n "hav í,a ana t amb elle.

Han vingut separata, ñe primer ella amb en Joli i en Doman i, al
cap do poca 0stona, els nItres dos ~ de vuit. Bé, aixb ja era previst,

a la barraca 110 hi cap més' gent i ele havien de portar en una baixos

dssha bi t ats que ha' des cobe r.t en Mps-teLs , Perh ells B 'hi van negar, a

darrera hora SI "hav.í en z-epen ae t i varlnir que preferien anar-/ae'n

d "uns con egu ts , L l' ope rae'í é-, de t otes manez-es , va reeixir.

Aixb es el que m'ha e onta t la Donf.s : la poz-sa del car re r , tot i

el que~ "hav í a eonví.ngut amb el vell, era tanoada, de manera que lIIIIlI

mamllunlll'lirmrnptbmBlE, ella va haver de trucar me rrtz-e els home s 6' amagaven a .

la cantonada en previsi6 de possibles euap í.cae í.es si,com va pasear,

un deI.s individuo preguntava alguna cosa per la f1nestra. La. Donis

Va dir que eJa una amiga de la noia i l"hooe va baaxar a obrir-la

personalment per troba:r-se amb la sorpresa de quatre desooneguts que

sa li 11an9aven damunt. Es a dir, es veu que va aner tot tan de pre-

Sa ~ que ni va t.en í.r tem:ps d "aoona r-s e de res. Va cauz-e con fulminat

sota el oop de crossa de la pi~ola d'en Lari. Ja no el van tocar de

~r. 1100, de moment. Mentfe en Mústels es quedava al seu costat, ela a1-
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tres puja~en al pis, or~l segan aeent s'havia

la no í.a i la vella pl orava coro una magdalena, no S~AP si pel que

passava a l'habitaci6 o perque tot a11<] la tenia espaordida. Sigui

Bigu1~ 11 van estalviar l'espectacle, ja que l'home es rendí sense 0-

posar res~st~ncia i e~an deixar vestir-se abans de posar-li les ma-

nilles.

En ba fxaz- de DOU, J. 'altre ja havia recobra ...t el coneixement i

era ae se gu t al dar-re r- g:r.a6, tamb~ emP'lanij.lat i amb el cap xop de

asng, Pero en aque Ll. moment ja hav í.en passat vint o vj~nt-·i-·cinc rni-
nu t aj eLs que van pe r dr-e d í acu t í.n t; amb el vello

- Soro mases gz ans , j aj pe r aria r d'un8 banda al' al tra va fieclarar-

loe -. I amb UDR cz-í.at ura , enc ra .... No, ens refugiarsIll amb uns a-

mies.
- Per e omprone t r-e 'ls - VE. d:tr-li en Doman •

... Ja ho saben.

- No vull dir aix'b. ParJ.o de vosaltres - acJa'::{ en Doman -. Us esti-

meu m~s comprometre'ls que exposar-vos ?
- Som velle, ja - va. repetir lehome.
too I quants días us penseu que UEl hi es t are u, amb aquesta amí.ce ? Una

se tmana , dues ?

- I.mmmeih Tant de temps com calgui .. :roladona :rara f'e í.nee 1. la nota pot

eosir. Ja s~ que jo mmm hauré de deixar el treb~11. M~s enaavant pot-

ser trobar' alguna altra cosa.

- Abans de deu die El us hauran locali t7.a:t - VA dir-li en ~ La-
-

ri -. No pararan fine que us trobin. LA veritat, no compranc per que

us heu avingut a que liquidés~im aquest parell ••.

- No puo tolerar que, nit da r-re ra n í.t , deshonrin la meya tilla - va

conte~¡tar el vell, perfR tament inoomprensiu.

Elles dues, la noia i la valla, diu ~ue no deien res, que es-

eoltaven a~b el cap cot, coro dominades per la decisi6 de l'home, tot
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i'que a elle eIs va ter l'efecte que aqupll canvi m

] n[ ~e la valla. També callava en Jol1, el gual no va intervenir fine

,r.tGt' prés, una mica abruptament, i encara nomée pe r manar amb un gest de

1:g1:a malhumor

880q ~ Anem.
LtIT Per les eElca16a va explicar :

e 1 di ti Í' 11~ d"un t: -, . t L t- a que aprenguem a . no a s cu ._r mes en __8 ce r" 1J.mJ.. a gen

,'i:o que costa maa ea de. convence r, no ens pot ser de cap aez-ve í ,

~~J =~9 Van ter c6rrer eLs dos Lndí v.í du e i'ins al oar-r-er de 18mta, on te-

EF In rrí en un e ct.xe robat.i se'ls van endur a das quiltrnetres de la ciutat,

- __ on el r1u ~s estrrs t í pz-of'und, All:! els van matar ,pero diu que no
ao í va ser facil. Tots dos opoee ren resistencia L, COI!l~ue no eLs havien

6o~m Iligat els peue, un d'ells s~escapolí cap al bosquet de pins, per on

van havar de peroa ca r-d,o dura nt mitja hora , a leo f{)AquesMDesr~s
" )

.!. -

r :3

eIs llen<;aren a l'aigua, amb lef? butxaques plenes de pedrea per tal

d'evitar que eu reas tn , Més pze oabut a que la Sera i en Da -t , han oon

servat les targes d 'id~wtificaci6. Ene porten ser l1tils.

A ].a~arda la Bena h2.. vingut a la blrraca 1 cal confessl!r que IbmIb.

:amw.rmt.maml'nt it'lr1ediataI!Hmt ha produ í tuna iropressió exoe LvLerrt , Ja

-;- dir que era llasta, pere ara resulta que tamb~ esth plena d '1niciat1-,
1:000 ves. Enca::t"'8.no fe ia mitj a hora que ens havíem reuní t quan e!H~a pro-

-..,;

, -

t o',

posat un pla que ha caigut corn una bomba :
- Ahtr al vespre - ens ba dit - vaí.g estar pen aarrt que aque sf ~s un

. .
deIs pocs barris seeurs. Els únics indrets on la polioia es r:eixa
!'El r6rar1ent., s6n aquee t i Les barraques del bose, al' al tra banda del

riu. Potear ~s una mica estrany, al ca pdava.Ll. aqui h1 ha une quan tn

hornes, i dones tamb~, que v í.uen més o meny s al marge}de la lle1 •••

- No tan estrany - l"ha intf'rrompu't en Joli -. En aqu.e ts n:oments a
t.

la pol~a només 11 interessen els delictes politics. 1 saben perfecta-
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)1Ient que aquesta mella de düliotes a 'avenAn poc amb : it

racter c:cir.1inalC01:1 ele que voltl dir tu. Lladreeots t e r"*ieristes,

rebentapisos i. gent semblant no tenen la CO!lsc:.l.ena!asocial suficient
per ded~tc~r-se a ao t í.va t at s ~ib.Í!ilbJh politiqueso

~
- P tser és aí.xb , no se m'hm7j.a acu dí t <9 ha recdmegut ella. - El

("\

que vo l í a dir ~s que seria c ozrven í e nt que ene apode rér-s tm de tot el

tJ r: barrio Siánem aplegant gerrt , bé caldrli instal.1ar--J.os en un 110c o

!J' altre •••

En Ilar1 s'ha co¡pejat una ma amb l'altr-a, lflrlediataI!1~1Il't selltuit

rr .rn per la idea :
- Ab, dones sí

Els altres ta:mb~ estav€I!i lrnpressicnats, pero en ¿roli s'ha i'efet

. ,
'-v e

.de pr-es sa L, pz uderrt , ha obae rva t :

- I coroha fem ? No els podem pes expulsar •••

- Malts, se n'anirien si tingues~in un pis. Per qu~ no ele el fa-
o11i tom ?

- _Uxo exigiria mol te dí.ne re -ha objectat en Mústels.

- No cal pas gue elE el comprem ~ ha d1t ella -. Em referia a pisos
de llogu.er. Els paguem el traspas •••

- Així i t ot , Quantes fa:mili.es hi ha , al barri ?

- V:Lnt-i-aet. Desoomptant #~q.llesta barraca :1. le nostre, vint-i-c1no.
En Doman, que encenia una cigarreta, ha fet petar !!fu l'Emcenedor

aab un cop sea.

- Prescend1:ny de Ls dLne.r a que aixo exigi ría, hi veig un perill. Si

un~ia la policía s 'aaona de la maniobra, 8lJlb un a sola operaci6 des-

truira.n er.s nostres ef'ec t í us ,

~11 - T~ ~ raó - ha convíngut en Joli •

... 1 per que se n 'ha.n d"adonar ó? - ha discutí t ella -. Si noaé s ín9-

tal.léssim homes, potaer sí, perb e3 tracta d/instal.lar ::'amilies,oi ?

-'Si a~b totes tenim tsnt d'~xit com amb la d'anit - ha rmndinat en
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- Jo ho trobo bé - ha intervingut la Donis -. Al capdava Lj el canv í

no el faríem de cap, sin6 de mica en mt ca, a mesura que ene vagi se-

,.guint més gellt.

....Se'n pot parlar .. ha fet en Joli -. La cosa té ala s eu s evanta~ge8

i els seus inconveniente, coro tot •

- També he pensar en una al tra cosa - ha di tP.1avors la Bona , i per

xl>he escrit que era una no í.a plena d 'iniciativas -. Tots vosa1tres

d8veu estar p~rsegui te, e upoe o •• ~

- Llevat del meu germA .:...ha reconegut en Isar1.

~ - - Us oonvindria, donca , dí s poaan de p ape r s falsos. I, si pot ser, de
- ~..w

pape ro 0,f.1 pollbeies. N'hi ha +aut.e que entre ella :10 es c orie í.xen , a í.xb

'1 ..Ir ja us he pu o as se guraz , Ho he v í at més d'una vagada.

I -

11 --',

, . Ita

'[ b

..r ,j"

; .. ~

Nosaltres el1.S miravem amb un somrís i en Joli, en aquell moment
l'

ja sedui foer 1a- nof.a , s ....ha girat 8' la maLcta , d "on ha tret les

targes que van prendre 81s dos ind:1.vidu.sde la El]'.

-Mira -1i ha dif.
..Ella les ha exaun.nadee aab un e aguar-d sorpre e i a dzrí.xa t.

~ ,
- ~Ili Ferb si s embLen autentiques !

....Es cIa.r , e om qUE} ho s6n ! - he rigut en Larí.

- 1 en teniu més ?

~ No, nom's aquestes.
- Se'n podrten falsificar d 'al tres, dones ti Jo ooneo un Lmpr-eae oz- que

POt~ler ho ftl ria..

En Mdstel~ rala de nou •

....Ets una mina, 1101a !

Ella ha dit, descarada:

- Em Q(;fens o. •• Pero no U:1;I pen ..eu que ho faria pe r- amor al' art J ~a

un xicot que només ~msN va darrera 1& pessetM. Sé que ha fet 81-

tres treballets difícils, per gent que volien deíxar el rafs •••
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... Ero pens o que sí. Un d'aqu~sts que se'n van aria r amb pape r e rn us pe r

el1, sé que va arribar a l'altre oostat aenae inconvenients, per qub un

cop 11 fora em va enviar una postal. Si em deixeu una tarja, miraré a

"'veur e que pu c f'e r ,

}j "hi "han de Lxad a, I també 1i han dona't ma pist ola, tot i que e-

llo. no la o.t3manava pes, ben a 1 'i:rirevés, no la volia. Pero en Lari

l'hu ccnve ncuda ,

])esprés, en oortir, l/ha ao ornp nya da , i CGIrl que encc r a no ha

tornat (s6n dos quarts de deu) ,BUlloSO que deu.ra 'pasaar- la n í t; amb

lülafr La saya mar-e J2. den es tar ac ca'tumad a a tot •••

AVlli en ~lrod1 i jo he m tingu.t una gran aler;ria. En Lari ene. ha

portat un nanua'L de geografia que ha p í.apa t no sé 011. Es veritat que

ja t~ quí nae anys i d'aleshores enc;tI fins h n canv í.at el t o e d 'al-

gUI16 pa5:sos, pero més val aixb que ref~.

- l'~m feies pa t f r , '3empre dibuix8nt aterra - m'ha dit -. Etlropa, 60-

bretot, s empr-e et SlU'1; moLt maLamerrt ,

si, e s t em contente.

Noticies de 1 'advoeat que va c ons uLj ar' la Dorus , I die
, /2. r'l

bé·; ti el1, pero no de la iilara i el s eu hcme , tIo ha pogut e sbz-Lnar que

se n'ha fet. Cap jutjat no en mBmm~ en eap res i a la pres6 sembla

que 110 hi eón. I)i~ Que ho haurirsabut pe z 1,1.11 funcionari del coa que

es veí seu i 11 deu a í.guns favors. Cal e o ne Lcuz-e , dones, qus
o la /h, R...e..:o

nen Ji tlil .t on encar-a els deuen intel~rogar. L"hcl"le li ha pr onea

de fer altres gestione, pero tets ene pensem que ha ha dit ~e~cabq~
de justificar les qUBtre mil peseetes que al capdavall 11 ha cobrat.

Pateer la Bena ens sera més útil, oa que ~n assabentar-se de
l'afer s'ha ofert pe r- ana r al Quart.er i en Júli no ha ac ce ptat des-
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l"':rés de r-a ona r que a e Ll.a , ara p~~I' ar a , no le pe:r'~egt: ".: eg;' , nitats.

11~nim dos nou s c ompanya , un marit i l!l.ull.e:r 8113 qnals ja va í.g

referir-me d í.e e enz-ez-a , Els par-errte , en una p:rí1.l'1E"r:?viflita, ah i r-,

, f' 'van pretendre que ignorc1ven on shavien Lcat, pe ro no van voler

ranear- ln porta i conv í.ngue ren qu e es pod l en tO:t'l1ar a veure avuí,

1[[ pe!' si rn.entrestant e Ls altrafi d orzven fe. de vida. Com vam presumir,

,...¡.."

'f~' 1 i era s'ha confirmat, el que valien era consultar-los. 1 la parella,

:t ..

ri 9:l

v 'Ie

. f.,

t 0

, r,[:: .....

que eemb l a pr-ou d11'1E,mica, ha dec i é.á t passar-se al '" noat ie e z-eng Lea ,,

'luan la Donf.s i en M\lstels, els encar re ga't s de la gest:t6, han

aoudit al pis dele parente, e118 ja hi eren, per~ no s'han deixat

vsure ftns al cap d'wla ea t ona , quan les p are ures deLs nostres, i

possiblement la prE:1s~ncia d 'una dona , 61+811 aca ba't de tré\flqnil.1it-

zar. De tota manera, 'ha ee t at una 1nprndehcia .. VUl10dir' que al pia

no 11.i hav i en de fe!' res, s "exp ooave n a ena o..Jega:r.- ..e amb la policia

que , un momsn t o altre, n'ef~tem segura,

'"ot # .. +:'i6 d ";'81.l se que as e \J npe ,

..
es de í xaz-a cau r e per. allí.

Que e Ll s eón decidit, pero, es veuen la. manera c om 9S van des-

í'er deI.s d os agente de la :!~l!1que els van tocar. Ni se 'ls acudí de

:prehdre"!s les .pistoles coro van fer en .lJart i la s eva muller; eLs

'Van e acanyaz- q......uan . d onm en , No en sorprén que pogue ae í n f(-:-.!:'-ho, par-

que tota dos eón alta i muocu'ts ts , ella f'in+. l"extrer.1 que 8'3g ns c om

te la mireE' fa pensar en un horse , Oom que v í ví.en en UI1S bebeos, van

~ü:xecar e La ra j oLs 1 e 11:', enterraren sota ab ans d'a.bandorlar el pis.

2:Wlbé aixo e18 va ser m(;s f~cil que a molte d'al tres. car el mar í t

~E pr-e oí.eamcnt erira j olador.

Coro que a cese. no hi ca be n (jE! va í.g dil' que viv:Íem amunt ega+e },

de moment s'han fiest a la barraca de la Benat una oombinaci6 que no

h " ...a le"t gaire gracia a en Lari. Deu trobar que' ara j a sob:'en testimo-

nia. Sigui 00;1 sigui, veig que avuf, es queda a dor.mir amb nOS8.1 tres.
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Ram decidit renunciar 8 convertir les barraques en un barri de

resistente. Ele parera estaven forga divi~its (ho han est t tots a-
quests dies), pero a l~ fi e 'ha Lmpoaa t el criteri d "en I1ústels, el

qua l , de primer més aviat f'avo ra bLe , ha trobat un argument dejpes con-

tra la proposici6 de la BeLa •

La seva l:!nia de ra onanen t é5 aquesta: l'operaoip no pot fer-

se en eeeret i eLs qui marx'í.n pr obabt.emerrt paz-Laz-an aLs qui de momerrt

es qUcdin. Hi ha....,ura un mov-tment d"'esyectació i la gent e Dlln<)8.:L'an a
prugun't ar=e e el qu~ obe eí,x la nos tz-a gene r-os í.t.at , parque n í.ngú no

ra que facilttertl. pisos pe r pu r al-t;rutsme. Es f'ar an tota me.....na de

les t , la mate í xa ee t ra nye aa de 1 "cpeza c í é, pot ir¡duil'als habi tants

de les be.rrflques a pa r í nr--n e amb PlfllltU!'lmr~ altre" pez-eone s , Eventual-

msnt , donca , pot arribar a les oz-erLes de la policia que al bar:r! te-

nen 110e CE~rtes maniobres po e ol ar-es t , d "a quf a una inves ·,iga.ot 6, llO-

rn6s hi ha un paa ,

- .No ens poden pe rme't re do c6r:c-er aque et rise ~ ha a.caba t ,

Cal dir, en hanor de la Bena, que ha estet la primera ~ue 1i ha

dona t La 1.'a6.

- Es veritat. Se m'hauria a'haver acudit que la gent ha trobarien

normal i que l3'encuriosirien., Ja hu ea tan una míca , d"encurj.osits.

S6 que ul'hi hil~(6reuen que beu Illill!lrililfet a¡gun cop i que heu vingut a

refngia2'-vos aquí ment re les c os es es aa Lmen una mica ••• S1, deixem-

ho c6rrer.

Tothom ha estat d'acord, fina i tot en Boixa i la Farena, els

nouvin6uts als quela ha calgut eX.Dlicar~ho tot.

No 8ahem com interpretar-ha, pero en .J.Jari diu que nONés pot te-

nir un ílontit : que e Ls han I!1atat.

EI;'} refe:r€ixo a en Dart i la Sera. Ahi'¡- a la taroa, la Bena va
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discretament oom fos possib1et perb no li va caldre amoinar a ningd.
O gairebé a ningú, parqu~ al pau de les esca~es, qunn ana-Na a enfilar
se cap als pisos, va topar-se BI!lb un individu mostatxut i l'interpel-
l~ :

El -servei de detinguts ?

IJI al trf' devi a t r-ober es tral'lyl9. aqu~úJ.a. ±'urmulaci6', j¡ pez- a íxb va

Y) " - No creo que eXistetxi, aque s t ae z-ve í , Qu~ vOlic, e xa c t arn en t ?

\., .
J'

Oh

~ ,- V0ste eS de la casa? - pregunta ella.

L'indiviélu, cana cop més div8rtit, va algar l~ ma :flns 8; la 801a-

pe i ce la gira perflu~611.a poguéa VE!Ure el d í et í.rrt í u •
~ Que volia ? - va repetir.
~ Em penso que dies e n r-er-a van det end.r- un no:L i me'n vo l í a assegurar.

rrn parúnt de vost~, potser,?
- No .. Un pooa=ve z-gónyc qUE' va í g o onb txe r en un bar i, deepr-é a de fer-

me beure , em va pz-e n dr-e u:tlff.ine rf{i.

A' -f ,--' f denúnca- .1X_t V08t~, .ve par er una enUlCla •••
No, no ! - el e orrt radf.gué el~ a rap:fudament - Si est~ de+í.ngu't , ja

t! - no cal.,
~ 1 si no n'esta ?

- Aleshores si. On ha puo preguntar ?
L'individu ve. babear el gra6 des d'011 hav í.a j-ar-La t t ota l'eeto-

na, va agafa r-la pe 1 brac i se l' er:C'.ugué per un pe Bsadi.s

hi ha da rre r-a i que ella no haví.a vis_t.

\

Fltre t que

\- Al final - 11 va fir - trobara una sala amb columnes. TOEbi cap a
le drete 1a t ocs i- del segon corredor veur~ une. po rta OYJ <hu Prevenci6.
Pregunti a11! - 1 1i va paJpar el cul.

Ellat ~s olar, va haver de sonriure.

Va so "tir a la sala i~ seguir.t les indiCAcions de l'individu,
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va adrogar-se a la areta, on hi havia tot (te tauler~ l' 9' mí 'tapa-

ret. I ja no va pasf:lar d'all{. Un r~tol, sobre el segon tauler, di.iR

"Objectes perdutsft, i ella va aturar-s 'hi pe r qub dios enrara havia
jj:r YO VI ,¡¡;'Janzo o li h av.í.en pres una cadeneta d' or que duia al o oí i , No hi fi-

gurava , perb en una llista del coetnt va veure tot de noma i/en repas-
sar-los diAtretament/els seus ulls es van irnmobilitzar sobre els d'en

"""art i .la Sera.

Din que es 'Va qU8dar po'tser ctnc minute quieta, gaireb6 sense
resnirar, f'en t esfmrgos pe r corap reudz-e el significat d'uTIn lliEltE\ de

,L ,

noms de persones en un tauler destinat a ressenyar els objectes per-
dutis , lJesprés va fer mitja vol na t , ae ns e parlar aab n í.ngú més, aban-

~ , ,
dona el Quarter i se n va- venir de dret a la barraca.

_ Tot d "una .- ens va dir - em va aga f'ar por. No s~ per gu~.

Fou llavors que en Lari aSDegur~ :
- ~)ón morts.

No va saber ~xplic8r-nos,perb, par quin motiu havien dI penjar
ele eeue n oms en aquell te uler. Jo t ero pen ao L: ue el sé : pretenen re-

dtidr-no::9a coe es , No era. aixo el que f'eí.en , el que deuen con'tí.nuac
..

fent a la tlresidcncia ee pec í.aL" ?,

Cal que en parli. Un moment mm o altre ho he de fer i ara ja SI!!

ecnt o més tranquil.la pez deac r-í.ur-e aquella experiencja que m'ha,

furtat una ve gada pe r totes 1e6 satinfacciol1s d= 1 'amor. ~1al m~8 no

pOdré estimar físioament un home.

Vaig entrar a la resj.dencia el tercer dia de la me_va detenci6,
~pero aleshores encara no sabia. de que es tractava, cm ponaava que se-
,

r-ia una presé cor-nerrt , coro tates. N1ngú no :11 "nav í.a pa r-La t de res. Es

cIar que aque s't serve! era recent, més endeve nt vdig acs ab ent az=me

qua 1 'ha_vien creat dues s e'taane s errr er a , En aqu eLl. rsoment , donce ,
...

COI!l que la permanen e í,a més curta ~s de qu.í.nze dies, encara no n "havLa
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Dar~era la porta. en una mena de vee t í,b1Iü-desputx fred i ho at í L,

vaig havar de despullar-me abane de paee az en un consul tori on dos

metges, si no eren, em van examinar detirlgudaJ1'ent de dalt a ba í.x i,

m~s especialment t la vagina, i 1'"anus , Apunt aren "Gotes le s s av es ob-~ --:.,. ,- ~~. .:,.'" .

servacions en una fi tixa Bm~/el meu nom i la dona que m'havia rebu:t
...

em va menar a una al -'era ha b í.t.ac Ló pe rq ue ero pos és l'uniforme, una
fC11dilla i una brusa de COlo4terra que ero. venia moLt ampLa , En oanv í.,

ero van deixar quedar amb la L~Va. roba. interior .. Es a flir, amb soste-

"m dore i calces. pe rq ue el vi so m.e"l van prehdrij
'\Més enLl a hi naví,a L1n past"adís de Ll.oaes amb to:; de portes de
,

fusta reve stides de fe :r::r.o J dar r <:)1'é', aLgunes do le s quaf.e SA acnti en

)~ _ plors j. z í.e eles 1 pero no ero va ig poder aturar, la caz-ce llf:!".:3. m' empe-«

,
'" -

J T .rJ'J:

nyia anb un bast6 que du í.a a la ma.
Va t.encs r-me en 1. na. de J.GB darrp.reo:; cC:Ú.100 t sola ainb un oatre,

un orinal 1 un pot dJ"aigua. La llum. venia de tora, d'un pa t í , perb

• la petita finestra er' tan alta que n~i no hi vaig poder donar un

cop d 'u11 .. Detota manera nonée v~ig pasnar-hi un dia; ~8 a dir, una
.. J f.,(., 11 tl/.J:; I

la ltresidencla tt , (Tins l' end0r'la a mig
"f.." }tarda, des que vaig ingressar a

matí, qu an la carcellera torna. i ve ma..,..nar-me que la s eguf s •
..

A la Bala on ara. va dur-one nonés b.i hav í.a un llit, per o 110 era

--una cel.la or dLna r-La, ja qne'totes qua t re péirotG desapan.:txier. darre-

ra unes cortiles que no~és s'int6rromp~n on s'obria la ~orta d'en-

trada i una altra porta, més pe t í.tia , que dez.pTé¡-:; va:!.g VEH,re que era

la cambra de bany •

.Erova manar que em rent~8 ben rentada i que on acabar torn~8 a

la mam AR.la amb la roba que hi havia sobre un taL'lboret : mitges ne-

gz-es i una camisa cur t et.a , blanca. La que hav í.a dut fin a aleshores,

se la va lflll1I1d.wn empor-ta r i ja no h aví.a de veure-la més fin' la darrera

nit q~e vaig passar a la pres6.
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A 1::1.oambra de bany hi hav í a de tot pe r f .r-s baH ilH 8,

ere es, colorete, pintaJ~avis, rimels, perb jo ni ho vaie tocar. Eot-
S;)r 8stf!Va ID;-J,SS8est nanya da Pero més m"hi va í.g quedar quan , de 'torna.-
(la, a 1<. 3::110, vaig encarar-me amb 1a meya. imatge repetida en e I.s L'11-

:'.-aLl.s que de pr-íne r havien amaga t le El oor t í nee , Tota 1"hab í,tao í.é ez'a

un miráll mmmmnmm. Lmnene on 8I'l ve ía de car-a , de e oe t ar , de tr¡~s quar-t s
I

qua t r-c homen alta i c ej-ata , j0v~~S, que van pe r-segu.í.r=me d"una banda

...'" f1 a l'alt:ra fina que ac ons egu í re n iP1l1Job¿_litzar-lJ1cs obr e el 11it., on

,F- "Ú vaig nave r de se rvir-lo8 de do s e11dos, cara a queLl.a ni t al pis t anb

....n ~.".... -

j- ,
, 1,

í J

..'

~.

ele ~r;t:- ~c de la BIF.
~.. .1'

a.!..10 nomea era l'inici del maleon qum duraria dues setmanesPero
llar§': u es • Quan es van havez- sa tinfe t, r-e conen ce ren amb d í Lóoe t du-

rant un e~p~ü do 'G8ffi}J8 infitni t, po·tsEir duec n&a 1Jr(;c hor os 1 en van

8i1P..x aas a Ltan t ara eLs una ara eLs al tres, geürebé Sansa deix1.1r-me

rosar, sarde a l.s meus x'í s cLea , aLe p l ora , a 1,qssllpliqLl6s qucfem puja-

ven ala 11av18 j. qye a ei l e , si de ca e , enoa r-a eLs fe:ten rí.ure , Vaig

tiesmaiar-rle dues ve gad ee , pE'ro cada oop ero f'e re n z-e c obra r el coneixe-

ae n t a. copia de pees í.cs , de buf'e t adea , sensé aband one r--me , aens e fel:

una pausa en aqueLl.a poaae ae í.é maane i iné!Q8_bable que es repetía,
.... . -- .. ....

minmBmf.tobscena i nonet ruoaa , al lJ.arg_ deLs mur-e il.lur!li:aatéi •••
- } '.'~ --.

tri va posar fi 1"'entrada de la car-c eLl.era t la qua L va aaoapenyo r--

me psi o o r re o cr- cap a una altra c o Lv La en hi hav I a

mas vestid(::s 'tan eurcar-í.amen t COIll jo .. .Ho sé coro va í.g poder a r-r í.bar=hd ,

si gairebé no pOrtir) caminar, ca da dOD paee os ]:9.'hpvi:? d'aturuI~ repenjar-

me a la paret perqub ftes camos no m'aguantaven i tot el coz ero teia
r ta~\:' de mal coro >'31 h ague s e í.n Lrrte n ua t d "ep.quarte1.'l:t/'-J1J.e.

~. PlorBnt, vaig deixar-ma caura en un deIs catre~, entre

~~1 desgraciades que en sentir la pOT"G3 que s "obria o'h' ví.en p'.Jsat a ge-

'1:. megar, a demana r pe rd ó o a b Las t áme r-, 3sporuGuides o de s a ríad oz-e s ,



' .... 1 \J

-227- B
Universitat Autónoma de Barcelona

L.6vat una d "ellas que, il1diferént a -ot eL que l' env f·g ~' a ,·t t tur-

bava sub una int6n~itat fren~tica, 8Dbogida.
La carcel~era se·n va andur una altra, una dona ja gran i g~ireb6

nua pe.cque en aLguna 808si6 an+o r í.or- 11 hav í en ee qu í.noa t la cauí.sa i

les mitges que ara p8n~aven sota eIs genol1s, 1 ens tanca a la nOutra

J 'IJ mi,scr-ia. :Lotús není.enel ces ne.frat , pl,ede blaus , i eH alguna bracoa
", ~

• : ,) j. verrt r ea va í.g ve ure o.renartea de pun+a de cibRrreta. Pero a:i.:xo no va

'\ r r\

. J

ser. fina des pné a , quan vaiS have r~me z-ecobz-at una m.íca i a que LL dolor
,

que aerrt í a en tr anve s endina' minv!l prou parque e 'incorpo:¡:,és conocí en t-

mont a la. ne s t ra petita c onun.í t ot ,

11'hi hav í a que feía quí.nae dí e s que b"t »r sn , ·d 'aJ.trM3 ha v í.on co-

r : Ir des, na txucados , rebreeades ne Ls dí ts matuao er-e i c rue La , pe Ls

a qn~ s "'hav:1..e:n dE' sotm .tr unes qun rrt ee vegarlfl.:.: cada d La , a Lrrt e r-va I.o

irl'egnlnrs que no r es pect aven ni la nito Una d'elle8, dr~p.el1 }flf.S

nes t c.l:'eia que la nos t ra raci6 diaria d'.3tnrment tota,li tzava de

rrov si- bo res , pE' ro .rrí.ngú no en po dí a e8 t ar segur, haiDÍ cm pezdu t la

j ..:;

:. - I(

:'0·) del teln.!>s •. A t01jf~8 el s oos tava de dei'8(,;ar id' orinar i n'hi havia

t"m dues que sagnave n corrtí.nuane rrt .. 1. d'altre's les hav í en e et r-í.pade e , pero

u la aang ja se~ls havia estroncat.

La P~i.na, anb la que 1 i 1; ~rvel 5.. la ia1i8. van oonveni:r' més enda-·

vant que, de S de J a TIos tra fJ 0"(,,- t:i..da, fl e01arar] <::!!l la r.n~r ra al' oz-dre

. 'i exist~mt, bav í.a de no zd r al cap éttl CÜJC d í es , 78m. aupc s ar- que reben-

1'1: '1\

. ,~[1

tada , '.
d hav er--ae Lns oLerrt a t anb la

C8.:rce1:i e1"8. Va re ...tar fora de la cel.1a un t ernps ext:raordin¡¡riaI!1e:nt

llarg t qu an la t.oz-na r-on, a pes de b.ra c oa , ga í re bé ni respirava" Es

cf.ar que no e re. la primera .. Sovint, el dolor era tan Lnnupor-t abLe F.J.U(;

no enE podfem aGuantar dratos. Aleahores, si encara conserv~vem tn
"grant. de f'o r ca , ena a r-roe segavem mmm pel paf;sad!r, a ot a l'ull lmpenetra-

h,.
ble de la c&rcellera i, si d'aixo no ~rem capaces, els 110-



cv ,r[

( .
~ -'0.1!l

, r1

.L

"

Universitat Autónoma de Barcelona
mes i:1e'rw cc.r-r-cgave n al 0011 i, c om un aa c de pr.lpates,Bi o : ca..1-t'!,I;ltllJJJ.f\rnl+Wl

...
caur'e s ob re el matalas pu lerrt d' o -í ns i de s ang on rel t':nu:Lo.l!1 LLa rga

#

estana amb les carnes ober~es de bat a bat i amb ele bragos onigut~

coe un títolla abQndonat~
De n Lt i de él in, a.....ens e cap re~; pe cte al re p~fJ t la porta s' obr í.a

pez donar pes a un pe r rao hUl!l.a que ora subt:!.tuit par una altra des·-

graciada; oe ni t i él ~ dí.a , s emp.re hi ha vía a Lgú t;L.ue plo:r ava , que

gemege.va t que invoca va la s eva mane o el mar·i t; de ni t í de dia so-

ll'ícm i perllo.ug~1\·(:H:1 arab la Lmagí.nac í.ó aque Tta cruel tat iné1Udita que

s ~aba+í.a damunt nos tre amb una fl"eqtlEmcia eapa rue rador-a , e ompne per-

potrada pe z' quat r-o ind:i ví QUB que ee Jl1lClmm rJílfj renovav sn , L18vat de1!ípri-
· I 'onP¡'o

i ' ., " t' d í tme l' d_8, ·lerO,_ ...m81 mes no Vt?J.g s en 11.:'0 a n 're men
'. " ' '." . f: .

ble d"un ne rsbre yiu,d'una cJlr!L,oa.~ida; a partir de la s agon a S8flSi6,~ -' . ,

'tolera-

,
a les quat r e o c í.nc horeG de la yri.raeraf ja noné s h avI a ds ccne í.xe r

18 dUT'NW del df.Ldo,

Vivierl ~nrbl~oides, incapaces de oomun í car=nos CO!!1no fos escadus-

acramerrt i amb un gn_1.n esf'o r c de la volnn"ta.."t. 15ncara a ra m'admiro

que nosa 1tres tres, la Fri.na. 1 "Er.¡el i la Z.ina t mmlIDlllÍllll co í.ncí.df ae í.m

en un racmerrt de Lue í.d een pr ou p r oLonga t per oonverrí r un en corrtr-e fo-

1 re deIs línits de la pres ó , dE!la i'resid~nc-...ri.a eapec í.a.L'", CO!'!1 era a-

;TI fW

pomenat el nostre pavell.6.
Sofríem mas aa pe z-que, en general, f'Ot'3 possi.ble d'esta.blir un veri-

tablo e O....rrcac t e , llfén que done t é.cem bes tíes e otme se s al ca prici d' un

b ';r botxt o, encara, un pare] 1 ~,.d'o.;rtf~cj..s -a,. t:ra~és de-.8'- q~ 1- se" ns hu-

d''\: . I' .

iS Q!J

mtliava i 8e'118 Jnartiritz~va per tal d\:J dostruir 'ia no s t r-a cundíoi6

de dones,la nostra capacite~ d'amoT.
Yb,íem amurrt egad ea , e enae pudor, oom ~ros808 de ca -n aba ndona ts

ele uns al c08te;t d'!Üb al tres entre nwo/sentor maLsana d "excremento,
..

do suo r , de fluida vas o al' que no podáa endur--e e l'aigua aeib que ens

Obliga~f!'tr/a rentar-nos abana (i maí. des pr-ée ) de oaaa ae s s í.ó , l)r6!ihmJarhrims



1 )" Al

. ';''J

~L'p

• J r11

"!

r

-229-

Afeblides, emb ele inte8tips inflaMR~s per nA

nal, a base d'esp~cies, que ons ae rv í.en s enne eubjecoi6 a cep horari,

ens emb:r.ut8Vt7m per tot arreut Ao~:tnt al mM rneteix 11it de la nostra
ignominia o pels corredora que deBpré~ haviern de netejar. Algunes eo-
frien t:r.astorns mentruals i jo mat eLxa vaig tenir la reglD. due s vaeade

en tretze diese Pero ni a í.xb no '-ens aa Lvava de la camb r a de Le espille

fin expia ve n un s pe ca te no aempz-e f'aciJ.I" <1' eshrinar: ~ l.Jfoltes f ni tan

no sO"'pitnven pe r que hav í.en es t st de1;ingndes, ningú no els hav t a do-

nat mai CRp exp Lf.cac t ó , ele botxin e van 1im1 t a.r-, se a t enca r-lee en

aque Ll, món monat ruóe que nOF1~E' aembLava convenir a la OrlindH t aqne-

1) a e:r.ie.ture. d '1n8 tints auto-des .r-ue tLua que VE!. morir una ni t amb un

yj.8ele es eumejent després d 'b8Ve~-SE.l paaaa t bOl'AS :l. m§s hores abuaarrt

d'eJ.la mate txa , ••

Aleshores algu~Bs de leE meves compQnyes deIs primera jarns ja
h8YÜHl desaparegut, pero d'altres ocupav ec el 1100 va carrt , sernpre vam
ser sP.t dcne s , ni tu') a nés ni un a menye , j oves o V0J J 8S t , 1.13. darrera

que entra, tot jll.st/r.lúber d.es de f'e La tres s etmane s , Se;; dones mm¡nmB!ibm

que assisti8TI impotente, acompanyades perb soles, a la rh~ida deead~n-

eía del s su coa a poc a poc redui t a un verrt re inl'lat, a uns pi ts

gtJtff, e un es que Let protegit pe r la pe 11 arruga da i tan fastigosa que

jOta la cambz-a (lel~mirHJ.1St tB.ucava S6Tf\pre eI.a uLr s pe.e no veure la

denferrB en que hav í.e n c onve z-t t t anue Lla ca r-n aban s 'tiibal'1t i do'l ca ,
/'

En iT.J.mmr8rs mOc.Jent:?t va í.g canváa i- confidencies anb d 'al. tres dts-,.

sortades, perb ero pen so que ja no s abf em q,j..18 ene d é.í e " anb la Lma-

ginaci6 c:t"eavem un nón tan delirant pe rb més amabLe que aquell on ha-

víem caigut i q..).le durava , dura va. Pe rq us no van ser quí.r ze dí.ea , van

un mai;i (aupoao que , + ,. \el a un rw." ='_) , '1\..16 em van d u r a la ijJf· L'I1pria en

J.J.oc de tOJ.'Bar-me R la c eLLa i m'hi van teni. ~ _o sé X8.'Jta.elf-mt quants
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dí es , en obae r-ve c í.ó , mcrvt r-e ero r ei'c í n una mica i d, El? 1 a 't.@

~i· rr f:;~nJI~Üs de :pess t cs i e rems t es o ue 12. g.::mt de fOl'a TI hava en \:. veuz-o ,
9 8 ('!!) aquesta gent de fora que p'tse:::- no es c re ur í en la lI1€Va.h1ütbria, 1'-¡

n os t ra historia, si e I.e la contava; que potser no sa la creuran ni

9 ~:~1 en llegir- aqu es t 8f1cri t que he fet voltl:"lt~,rififle:at e obr-í, i que he ha-

f' .~ :;.t·,~

_ S J '

9; p

Hat'ería on ,
so I

(.

els fil~s na ]ernes, el pol~a, id,'especulaci6 :
la seva dona? En Domai, que rell.egia aLgune a pagines (\:;1 {Pari 0.8 la

8?re¡, s ~ha. fixat e spec Ia Imerrt en U!lE:'S pa reu Le.e a le G qW3.1::3 fíns a ra

ningú no he ví.a dcna t cap impcl'tand.a. La }'rora assGg.l.r~ que tenien

eLs nois él l' ee:tranger i que nomé s to:maven a e asa a 1 "e s tLu , I a en

Doman.~o 1i b a acudí t gu e n omés h í podi:an ser pe r un acosé', pe r er.:l-

t ¡diar •

....5?ot (, oncorda - hu di:}, - ~ Aquesta paz-e Lá a 68 maasa jo've pe r tenír

f'í Lle en €(18t de treb~j}Jar f., d'altra b nda , <b:o ct., tO:W(:lJ',' a ca aa a.

l'e. t í,u eugge r eí.x u!" po.riOde'taO'·lJCE18 encolarse Si no u'equ.Lizlaco,

dones ~ tan quen les edl"fuIUtmW!l~ ese oLee aquí pero :10 r-enunc í.en afer
.

gen -: educada i iUf:Jtru' fl a deLs eeus tills .. Us ado 1 eu oe la JUGada?

Sempre m'h~lvia eatranjr..¡.:lt que la 11 ü no de í.xé a cap mena da sort"1da

"(,, par Ul1S quan ta privilegtats ••. - Indigfiat, ha Pl.',Jlscg'.lit amo una e10-

qüencia en ell poc ha bf tual - E:n8 e stu t'en de dU6D mane r ea , Oondemnen

eLs noe t r-os filla a la igYlor~mcia9 a 1I'anul15abeti:::,mc I , a mée , des-

:~0~ penen tot de diners que s6n del poble p~r pagar l~ fO~laci6 dels nois

!:HY·O

sr [W

~(l [

de 11:\ ca ata gO'f er-nant , Pe.r: us a z'or-a no .3.....1s ha deuon pas fei.' de fraIle.

- Pateer hl ten.TI escales ~rbp±es - ha sug~erit en ~eri

....T:ant li :fa t aixo costa dinero. l"falta dí.ne re , Pe rque el

Des pe:c fo:c9ú ha do Her mol t cz-eocut si fine *ot I:lilmw~I!lIaI!lmnmium

un simpJe poLdcí,a PO"¡j e liv:_lir-hi el r: e eus 1'1118.

- Sel'lpre en el SUpOEJé?t que no ene e qua vcquem, Po t co r li ha a Lguna al-
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guna altra ex~caci6 •••
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_ Quina? Siguem una mica lbgics Els filla de la clasee govern~nt
estan destinats a go~ernar al seu torn ••• una mica tard,aixo si, quan

, ~aja sí.gu.í,nmadurs, perque els vells no l'aband0(.f""an,el poder ••• i no
pot paa dirigir-se un poble sense un mínim de conemxements que cap
.dels nostres nois no tindra encara que tots siguin tan relativament
fortunats com en Fordi ••• Han trobat aquesta soluci6, dones: edu-
cBr~los a l'estranger.
_ Em penso que si - ha confirmat aleshores la Bena -. Jo conec un

funcionari, un cap de departament, dels serveis d'Hisenda, i
do que~ un dia que s'havia posat sentimental, va ensenyar-me la foto-
grafia delsseus fills, tres noi s i una noia, i em va dir també que
els teni a.fora.
- Ho veieu ? .- ha triornfat en Doman.
- Quines amistats m~s galdoses ! - ha retingut en Lari.
~ No ha he dit pas perqull me n'orgulleixi ! "'t ha protestat ella.

En Mdstels blastomava en un rac6 :
...Quins filla de puta !

,Tots estavem indignats. A hores d 'ara, sembla que ja no ens hau-
ria d'indignar res, que j~ ens hauríero d'haver avesat a ta injusti-
cia" pero no, encara reaccionem, i em pe~so que adxb ~s bo , COI!l va
dir m'mmsmmmñmm l'altre d~a en JOli, no ens hauran ven9ut fins que
resignem.

Pepso en Dom. Hi penso sovint, ~s clar, pero avui d'una manera
molt especial. Fa qnatre anys que errsrvam casar, quat .....--e anys que jo
era una núvia il.lusionada ••• Si la nostra vida gagués seguit el

,
eurs normal que teníem dret d'esperar, avui ell m'hauria dut unes
flora, un present, i hauríem recordat les incidencies d'aquell dia,
el refredat del capella que no parava de tossir, el nerviosisme de
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la mare que a darrera hora encara em xiuxiuejava con .~ e 'l . a,

la desaparici6 de l'anell que va caldre substituir provieionalment

amb el que ens va d~ixar un dels testi~onist i l'amor ••• la nit

i curta, abrandada, que ja no es repetir~ mai m~s, que ja no es repe-

doq tiria enca-ra que no m"'haguessin fet el que m'han fet, perqu~

"'1 fJ ti tindrem més de quaranta anys i serem uns desconeguts •••

dir, aleshores ?

Pero potser ja no seré viva. Jo faig el oor fort i no em queixo,

pero la reoup eraci6 es fa esp erar, no guanyo pes, em sent,o tan feble

:>~.... com en sortir de la infermeria i, de tan:b ,en tant, uns dolore laoinants

1. -

JJl

')

....1

u foro

J -Te

Qu~ deu fer,all! dins? Pensa en mi ? Es recm~da també que és

l'aniversari de les nostres noces? O ha perdut la noci6 del temps

1 no sap qua.n dia ~s avui ? nl'un a manera. o al tra, encara continua in-

comunicat, sense contactes amb el m6n de fora. Abans d'abandonar la, -

"residElnd:ia especial" van dir-me que no el 'podria veure, ni li podria

escriure, minamllmrimmmtbmmmJlU!llpfins d'aquí a cinc anys , Qu~ ens podrem

em travesfJen el verrtz-e com si una ma em retorcés les e nt rañyee ,
,

que penaa r ,

Aquest mat1, sola a la barraca, he tornat a llegir el :que va í.g

eseriure ahir 1 la meya relaci6 de la vida a la "residencia especial"., -
1 em pre«unto : per que s6c~an púdica., pez qu~ no ho dic tot, per qull

no explico que sentia quan[em p~netraven aqueLl.s dildos monstruosos

que encara ara, en aoarrí.e , fan el seu trebal~ ?

Jo no s~ si m'ho meréixia .. Vaig faltar, a í.xb sm, vaig desmora-

litzar-me i, en lloc de plorar en Dom, vaig cedir a les amenaoes, als

sUggeriments, a les pr&meses d'aquell parell de degenerats que em re-

.•"lIJO veLare una altra for .....ma de l'amor. Potser peIjaix'o, pe rque ja no era

".I r

.
la mateixa i havia e~tat ensinistrada en practiques Que abans desconei-

Xia, la meYa primera reacci6 a la cel.la dels miralls no va ser de
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repugnancia. Vaig c6rrer, sí, erova i g fer persegui
nO volia fugir de res i, encara que me n'avergonyexi, em oal oonfes-
Bar que tenia ganes de ser p enetr da.~ violada... Vaig arribar al 111t

..enoesa corouna brasa i va Qaldre que intervmnguessin els dildos perque
el meu angz-ea eareerrtminv~s i que la seva.aco í.ó es perllongués hora

• .Y~ ~

darrera hora pe rque el gaudi esfoonvertis en dolor. Perb quin doLon ,
aleshores !

La earn sensi bili tzada peLs or,as.mes rep'etite f va encetar-se,
se m'infla, i cada moviment era una agonia que m~obligava a mossegar-
me enf'onear les ung Les en els palJlellsJ a obrir,,:"metant

fregadis disminuissin.
endinsar tota la llarga-

~- ,'"
;.- -~s lleig, ho sé.Com era lletja i fastigosa la dona que va al-

9ar-se d'aquell llit i s'allunya en company~a de la carcellera amb
cames tan swparades com quan leia. Encara h1 camino una mioa, així. La
Sera no ho diu e n el seu diari 1 cpp, deIs meus companys no m'ha fet
cap obser-vací.é , perb camino escaldada L, quan sec, eixample les oui-

..xes sense adona r--tse'm, potser sense necessi tat,' perque el mal,no es a
fora" sin6 a ~ins •.

Hi ~s, sí, ja h o die b~. M'ha quedan una roentor, un malestar,
una mena de pru1ja a la qual em costa d'aoostumar-me tot 1 que sigui
1nfinitament do19a 1 tolerable al costat d'aquell incend1 que em de-
vorava a la ".resid~nc:i.aespe cdaL". on entre sess16 i sessi6, quan te-
n1em prou farQ8 par asseure'ns, ens eixarrancaven a la vara del oa-
tre i ens separavem ele llavis 1nteriors amb un tras de oamisa que,
de mamen t, ens arLeujava una mica amb la svva frescor. D'altres B 'hu-
mitejaven 8mb saliva ••• Quan~anoa els ulls enoara veig l'espectacle
d'aquell ramat de dones mig enfollides per una copulaci6 1hhumana, re-
duides a objecte d~un objecte que els nostres batxins rnanejaven amb
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una dentreaa. 'brutal, pct aer "*ianembogi te coronosal
a un ordre que també ela degradava.

Les nito insomnes, la remor de passos que s'atansava pel oorre-
dor, el xiscle de la porta que s'obria i 6 ......18 uLLe f'its en la oarce-
llera que ens fitava abane &aMAP d'al1argar una m~ : ~u ! La oarn
martiritzada i obscena de tots aquella cossos oberte en una falsa in-
vitaci6. els draps que penjaven entre les ouixes, els pits irritats

• ';¡: '!

par les mana de Ls homes que s 'hi arr-apaven i ela trlhturaven nerviosa-
ment, les boques sagnants, envermellides per,~ les mosseg~;es de
les p rbpie,s,den,ta~,ela ulls dila tat s 1 foscoe , cad a dia mé81 grans,
pregona, amb el sota parpella morat •••

No puc oblidar-ho, no puc oblidar-ho

He hagut de deixar-ho, i ara no a~ si val la pana continuar-ho.
Per que he d'acumular horrora ? No m'alleuja, no hi trobo cap oon-
sol. Be~ l'inrevés, em penso que eroperjudica. Despréa de dos dies
de no fer de ventre he anat amb una diarrea espantosa que m'ha deixat
tremolante Es veri'tat que noés la primera vegada i, per tant, no deu
tenir res a veure amb aquestes evocacions. Passo un dia, dos, relati-
vament bé, i aleshores torno a buidar-me com una aixeta, cinc Q sis
vegadea en .emm vint-i-quatre hores. També vomito sovint, m~s i tot
que a 'la pres6, i dintre sempre sento una nosa, coro una mena de cor06
que em rosega el baix ventre. No s6 e bona per res, ben just per aques-
tes 11i90n5 quw dono a en Ford1 i que de vegades he d'interrompre
un espasme más intens em recargola i m'obliga a callar.

- N o et trobes b~ ? - em pregunt a el1 quan se n' adona.,

1 h~iU 8mb una expressi6 inquieta, sincerament preocupada, so-
bretot ara que l'incident s'ha repetit tantes vegades.

Qué tens, Lona: ?

- Res, Ford1. Ja ha passat.
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No S'h0 oren, l'experi¡nEia 11 ha enseny t qu-

pero no s 'atrev~1ix a insiotir gaire perqu compr-en que no m'agrad.8 que
eroplanyi'n, que no m'agr~da planye~me. Perb de qu~ serveix la valun-
ta"tquan el vos et fa traici6 ? De prim.er em vaig creure que seria
p&ssatger. pateer valía engany ar--me, potser l'aire de tora, de la
llibertat, que respirava després d"aquella eternitat d'empre .....sonamerrt,
em va fer ima.ginar mmmmmmmoo una recuperaci6 fisic~ que encara ara em
sembla que no era del tot il.lusbria. Perb he torne.t a recaure , cada
dia m'enloDso més en un dessnim que aviat no sabré coroamagar, que

AúI ja no ~é amagaz-'tota vegad ti que el confio a aquests pape re que pot
9'fQ llegir tothom •••

"foa

orr- ob
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Ja tenim les targes falsificades. M'havia oblidat de dir
pres80r amio de la Bena s'bi va avenir sense fer-s-B pregar i a can-
vi d "una quanti tat f'orca cz-eacuda , com ella j a havia previst • divui t

..mil pessetas. Ell mateix devia adonar-se'n, que abusava, perque es
veu que va excusar-Se:

- M~hi' jugo la pello, si no, una llarga condemna , Si us deteni en i un
de vosaltres xerrava •••

" ..No pot xerrar ningú, pero. Només la nOia, perque nosaltres no el,

eoneixem, no sabem oom se div., ni 11 ho 11em preguntat mai,
Cal dir qu e son targes ben fetes, que j o no sé veure la difE:rEm-

cí.aamb les autentiques que tenim d 'en Brelan i }l6nira.Per desgracia,
només serveixen per a Ls homee , Le s de les dones policia suposem que
s6n diferents i mai ningú no n'ha vist cap.

Es prepara un cOPp'enVergadura. La Farena, no sé com, ha sabut
d'una casa on, de Is deu pisos, quatre han estat envai ts pels agents
de la BIF i ella i el seu home han proposat immeditamen~t que ele a-
taquem en una sola operaci6 en la qual participar1em tots. Un cop
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em cal recttficar : hi participarien • .A mi, no em vo te,d' I!UIII

que aixb, ara s'entosQuaeixin que em vis-1ti el metge. En Lari,que
pel que es va veient tenia mo"tes relacions, en coneix un al q-pal
parlar amb tota sinceri +at , ]'il1s i tot esta disposat a acompanyar-
m'hi. Perb jo m'hi resisteixo.

Torn~m al cop. Ni la Farena ni el seu marit no tenen cap mena
de relaci6 amb cap d'aquestes quatre families, pero tota nos opipen
que aixo no t~ cap importhnc~a. E~l fons, es t~acta simp+ement
quidar tants agent~ con es pugui, amb la conformitat o sense la con-
formitat de les families interesAades. Si a Qonseqtt~ncia d'aixo
d'elles s'inpprpora al nostre moviment, millor; si s'hi neguen, no

.haurem perdut res, al contrari, possihlement estimularem altres perso-
nes a desfer-se deLs intrusos i, de tpta'manera, anirem creant un
olima de protesta, d'oposici6, que ens ser~ favorable.

Ele altres hi estan d'acord, després de l'episoeli del vell que es
va repensar han comen9at a adonar-se que fer adeptes no ~s tan facil;
perbno estan prou segurE¡ de poder dominar vuit individus i volen es-
tudiartrla cosa minuciosament. La Bena, que continua ~s serrt1'única

~no comp~mesa d'entre noealtres, s'encarregara, com a primera provi-
d~nm.i,a,de visitar la casé en g,(lesti6per tal de fer un oroquis de
totes les entrades i sortides~i, si ~s possibles fins i tot de la
distribuci6 interior deIs pisos. Despr~s, si l'assalt ~8 factible,
discutirem un altre p rObl,ema no meJlYs 'important : com d í eposar de

" . ,~tanta cadavers. Els altres ja ho haurien discutit avu1, pero en Joli
s'hi ha negat.

Aquest vespre, per radio (ara en tenim un de piles) , han llegit
un decret en virtut deJ/qual, a partir de demh, tota la premsa perib-.
dica queda redu"ida a dos 6nics diaris. Segon sI' exordi que precedeix
l'article únic, es tracta d'una mesura liberalitzadora que facilita-
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ra (més O menys textualment, perque se ns han escapa'~~ H ' ~_ 6)

II "la polm.ritzaci6 de la opini6 pÚbltica en e16 dos grans oor 'ent, tradi-

cionals que, coincidents a una mateixa finalitat, permeten la crítica

i .S' constructiva de les reali tzacions deJ/Poblett• Afegeix que amb aquesta

LC' disposici6 s 'assegure. un~op más "1 'exercici d'una llibertat respotJ,sa-

ble que ~s la preocupació oonstant del govern".

Aquest deoret ero.fa pensar en la conveni~ncia de oompletar les
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notes que ac ompanyen el manuscrit d'en Domi de, dir quatre mots sobre

l'ordre.de tancament de les biblioteques i de la disposici6 que refu-

sa als detinguts el dret de tornar a ocupar el pis on vivien. D'a-

questa darrera me'n vaig aaa aben taz- a la. IIresid!ncia especial" o, més

ben~it, en sortir de la infermeria.Pel que sembla, aquesta ordre mai
~ , -

no ha estat radiada, potser perque s ha cregut que no interessava les

persones que mai no han estat empresonades. La seva lectura , doncs , es

reserva alw condemnats, amb procés o sense proc~s, que ja han purgat

la seva pena .. SUbstBncialnmnt, diu que "la perdua transi tbriaftejirets
, . I I

oivils que afe cta les persones culpables d activi ta ts anti-socials

no seria completa sense una regulaci6 adequada que garanteixi el com-

pliment de la seva finalitat en el sentit de totalitat que implica

la l1eil'. I continua: "Essent per la seva ~aturalesa el dret d'habi-

tatge Lnc Lóa en el dre't més gen eral i definidor de plenitud si vil,

el legislador no pot incorrer en contradicCi6fo, pe r t arrt , ha d' orde-

nar umsuspensi6 c0mpl~ta e~'exercici de la ciutadania de la qual el

susdit dret ~s expressi6n•

Naturalment, m'ho van haver d'aclarir
/

Quant al tancaro.ent de biblioteques, en Lari, que se'n recorda

més be, ero diu que s~l.ludia a tll'obligat superament d'una teoria que

té la seva justificaci6 en la pr'hctica" i a ftl'orientaci6 de l'expe-

riencia pragmatica que es manifesta en la mmmkmmmmwm capacitat d'i-

niciativa de la nostra joventut, actualment emancipada del fetitxisme
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de la imaginaoi6 esteril". Cal no oblidar que es t

complem~nt8 la llei de majob1a d'edat. D'altra banda, preveu la oona-

tituoi6 DlJfulImn d'un fons "organ t cv , de ca ra cte r estriotament t~onio,

als indrets, indústries o tallers, que justifiquin degudament la seva

neceasi tat.

Una altra disposici6 de gran importancia que el meu marit nornés

esmenta de passada, es 1 "anome nad a ttllei de omnfian<;a", la qual no

prohibeix res ni obliga a res, ja que únicament aconaella. Si més no,

a~uesta ~s la paraula qu e- utili tza el text, sense preocupar-se que

queda desmentida per la severi tat d 'un eontingu t on s 'assegura que

"els servidors de la llei acompleixen unes funcions basades en la

oonfian<;a del poble i que, normalment, no hand'ésaer objecte d'inves- I

tigaci6 par-td cu.I.az-v , No ~s aconsellable, dmnos,encara que pugui fer-

se, de dema~nar a la policia que s'identifiqui, ja que aixb equival

a un acte de recel ofensiu i "oontrari a les normes no escrites de

la comunitatu• Et reooneix per tan t el dret de fer una coaa per la

qual seras castiga t. El text tamb~ parla de.L capteniment deLs agents

de l'autoritat, el.s quaLe es manites.taran nd'acor~ amb les necessi-

tats de 1"ac eí.é concretan que convingui en cada ca e, sense especi-

ficar-la , o sigui que queda a la seva discresi~ .• En canin.., espe.oifi-

ca ban cIar que tot ciútada ~s automaticament oulpable si l'agent

B 'havist obllgat a emmanillar-lo en un lloc púb l.í.c , lim.nntu!rnibarnmalhaJÍlmm

~m,a Aquest acte, d'altra banda, no té la matmixa forga s1 el poli-

oia el duu a c~p "en el domicili_ o 1100 detreball habitual" del ciu-

tada , ates que es oonsidera que tots dos formen part deptdomini pri-

vat" de la persona., amb el qual les dispos ieions deolaren mostrar-se

"escrupulosament respectuoses".

No hi ha dubte que la ere acLé-ide la BIF n'és una prava.

M'he desmaí.at mentre donava eLaase a en };'ord1. No ho acabo d"en-
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dre, perQue el dolor que m'hu sobtat no era pas m~s ]m~ ni

tres vegades, si bé ~s veri tat que coincidia amb una msna do fOl}u

da a les galtes i cap amunt que deu haver estat la causa de la meva

p~rdua de con.e.ixement. Pert sort, est~vem sols i ell lIlIIlmm ha sabut

conservar la eorenitat. En recobrar-ne, he vist la seva cara ansiosa
..

inclinada al me u damunt i el mocador m.á amb Que m'humitejava el,
front. En adonar-se Que ebria ele ul1s, m'ha dit:

_ Per que no vas al metge, Lona? Jo vull que et posis bona •••

M'ha fet entendri't' i lí he amo í.xa't la cara mentre foragitava un

sanglet.

- la ro '111 pósaré ..

Hi anil'a~ '/

-Si convé, sí. No he diguis, perb, que m'he deswaiat •

- Par qu~ '/ - ha volgut saber, suspioa9_

Pe r qus fa rilÍlre.

- No pas quan s'esta malalt.

Ara' ja eet t c m~s bé.

- Perb jo vull que hi vagis ,- ha insistí t.

S'ha posat tan pesa t , que a la fi li ha he hagu t de prometre.

Segona els i:ó-:formes de la Bena, Que e 'ha pA.S sat due s hores a

l'edifici on hi ha quatre pisos envaits, l'operaci6 s'hauriH. de fer

pel terrat. A la porta del car rez- no hi ha timbres t només un picador

de fer o que 'deu ser molt soroil1l6s. Tampoc no serviria de res que en

Domanfes una olau del pany o s'enginyés per obrir-lo, ga que

de dintre e18 privaria d 'entrar •••

Una balda? - s'ha sorpres en M~stels - QU~ vols dir que la tanque

- Jo dina que si. .
l/v.-

- No pot ser. Si la tancaven i a,-lgun (aÍ'ribava tard, hauria de truca

Pot se r és el qu e f'an , En tot ca s , més val no arrise ar-se quan po-
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Biblioteca d'Humanitatsdem entrar facilment per dalt ji

La Gasa fa cantonada i a la del oostat hi ha un bordell, de m ne-
ra que de fet no tanq...llenen tata la nit.
_ Un.bordell ? =r=: que no en qJledaven - ha dit en Joli.

, d ., t_ En queden" ono s , ~ mee que no e penses.
_ Si els van fer tanear •••

,_ ~ampoc no et deixen passejar pel carrer o fer homes pels bars, pero
totes ha fan i, en general, no pa asa res. Jo no he tingut mai cap en-
sopegada - ha comentat amb la seva franqueaa de aempr-e -. I at.xb que
on vaig aempz-e hi ha un policia o'altre • Pero no venen pes per dete-
nir ningú. sin6 a veure si eau alguna ganga ••.

- Molt bé - ha assentit¿en Joli - tornem a la casa,•
. ."Ha fet el recorregut que, segons ella, haur~em de fer la nit de

l~assalt, o sia entrar pel bordell, pujar fina al terrat i d'all! pas-
ear a l'altre terrat. La porta d'aquest, pero, és faneada i
un forrellat. En canvi, l'amo de la casa o els llogaters no han pre-
vist que es po t entrar per una fines treta que dóna sobre el bui t de
l'escala.
- Es a dir ha afegit -, en~rar-hi potser no, perqu~ ~s peril16s,

80bretotf les fa sque s, perb des d 'allí, arab un bast6 que tingui un
ganxo,es pot obrir el forrellat. 'El pany és mol t senzill i em penso

l'obriras amb tota facilitat.que tu - a 'ha girat a en Doman
- 1 la casa, que?

- Té deu pisos, oom va dir la Farena, dos a 'cada repla, i he vist
que hi havia timbres. Els pisos s6n relativ8I!lentgrans i tots tenen
mateixa dieposici6. M'he fet una mica amiga d'una dona i m'ha ense-
nyat el seu ••• Un corredor amb la cuina a la dreta i el water a l'es-
querra, el menjador i dues portes que donen als dornrí,toria, totes dues
a la/dreta••.

- I que 11 has dit, a aquesta d~na ? Perque' no convé que et relacio-



ha reconegut no havia tingut en compte aquell detall.
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- Som set,doncs - hª puntua1itzat en ~ar1 -, i aixb exclou una ac-
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Biblioteca d'Humanitats
~_ No et preooupis, per aixb , Li he pregun1{t per unel no í.simaginaria,

com si fos una amiga, i en veure que erR una 11og~tera nova 11 he dit
.que en aque11 pis hi havia viscut de pet í.ta, S'110ha oregut sense cap
dificul t at•

• Has comprovat .. quins pisos han envait, e~s de 1~ BIF ?

Sr. N'hi ha al primer primera, al tercer primera i ala dos segona,
tal coro u e semb.lava El, vosa.ltres ....ha afegj,t de cara a la Farene. i el
seu marit. -. Llevat del mat:".'imonique ocupa el aegon sagona , eLs
e¡ltres no tenen fills, pero al primer primera hi ha sls pares de la
dona ..El llogater del tercer primera ~s lID emp1eat de despatx i eLs
a1tres s6n obrers •••

En Jo1i prenia ~~tes, per no oblidar res. En Boixa ho ha apro~i-
ta!::p~r dir :

¡

- Jo ho veig així : com que serem vuit,nosa1tres cinc i les tr a
donea, ens podríem sep~ra~ér parellas 1 trucar simultaniament als
quatre pisos ..D'aquesta manera •••

Pero en Joli l'ha interromput :
- Set, serero. La Baria mes val que no vingui.
~ Ah, no ? 1 per qu~ ? - ba protestat ella.
- Ets l'6nica de tota nosaltres que tens llibertat d'acci6 - li ha,

~recordat ell -. I ens intereses que la conservis. No ,saberoque pot
¡ ,

passar i, encara que no passi res. ens poden identificar. Vul1 dir
que les families ens veuran i no podem excloure que una d'ella s'avín-
gui a descrimre'ns a la policia, quan investigui. Seria una llastima

~que et fitxessin. Que us sembla, a vosaltres ?
, t" .-

Tots han opmnat en el mateix aentit, fin~i tot en Boixa, el qual

ci6 simul tEmia. E's a ñ!t, podrien atacar-se simul taniament el prLne r-



-242-· u
Universitat Autónoma de Barcelona

'-' l:r primera i el tercer pr í ne ra t , despr éa , ele dOI3 S0eorm 'o _C 't:nrés

1: - val aixi; s erem due s eolles de tres 1. de quat re , amb cap ei tat done

o~ per oobrir tetes les habi taeionS~rinej.pa1s, oosa que no seria tan fa-
e!Jf.' 011 dividits en' qua tre colles de dos. No ~e impoBsible que a l.gun de Ls

t11f:> llogaters es posi al eostnt de Ls agente •••

- Ho ere e poe p robla b1e - ha di t en Doman-, pero ~s o La r-, más val

l.. preve ur-e le s pegues. Jo di vidiria .e Ls grupa a í.xf : dos homes i una

r J dona, en Lari i en Joli i la Falena, par un costat, 1 nosaltres qua-

uaa tre, la norue , en JJ6atels,en Boixa i jo pe r l'altre. Procuro establir

el" rp un eert equilibri de feroes •••

snob S'ha quedat mirant e Ls comp anye , i tota han aprovat. Amb aquest

r.j" r.E gest, dones, tan sen~~illament, es decidia dur l' ope'ra o í ó endavant.

Ara ja nomée falta solucionar l"assuropte de1s vuit cadave re , pero coro

, ...

,
¡ -

que rd.ngú no ea tava preparat per disoutir-lo, han acordat aj ornar-ho

fins demá,

Acabo de tornar del oonsu1tori del doctor Xeni, l'amic d'en Laris

un home encara jO'\Teque m'ha semblat molt competente Ell,en

ha aeompenyat,pero la consulta l"hem fet ,a 801es, ~s a dir, en preSEln

, ....' cta de la seva infermera.

:fYl'haexaminet a fons, llargament, m'ha auscultat, m~a mirat per

la pantalla, m'ha' fet orinar i m'ha tre't una mica de sang per les ana-

l.;~eq lisiS que ell mateix conf'iara a un 0,01 lega especiali tzat. S 'ha errt re t í,

é~O gut espacialment en l'examen deIs organs sexuals, on diu q~ue hi ha to

in' de cioatrius i altres ferides encara sense tancar. De pr í.mer-, quan 11

"np havi a contat tot el que em van .fer a la ftresideneia especial",

no a'ho cre í a , pero després ha hagut de oonvenir que potser no
. ..

aixova. Vol que em vegi un gineo,-oleg, pero diu que ja ho farem a
l'hospital, on vol que ingreSS~demh passat. Li interessa 'tenir-me uns
quants die s en observaei6 i consultar amb altres metges. Ha estat
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honest pe r re oonb í.xe r que no ha a cabava d'etl'teJ1dre, q . li 't~ ag-

nos·ticar exactament la naturalesa de la meva maLura , ja que eLs

.oq tismes que hav í.a sofert a la vagina 1. a l "uue r , tot i ~sser tan grE:H~~

. IT' f,

.$JJ O

.t't

no aoabaven de justi.ficar els vomi ts i €xllicaven malament 'aLguns do- :

lors abdominals qus j aub els dí.e s transcorreguts des deLa f'et s , js.
o-

Trien hagut de ceeaaz-, A l'hospital dispoejfia (f'algun8s facj_litats

que 1i faltaven al conau I t oz-í , ".

Jo he comenca f pe z- oposa~'hi

... No pot ser, dobtor .... li h e dft -; no hi puc anaz,

- :Per a.irb que ha explic at en Lar! de la poli cí.a ~( -,

-- ef. No vull' que em tornin a ag af ar , Abans de tontar a la re aí.den ofa

m's mLeatimo matar-me.

- La policia no hi ha ·de fer res, a~~hOsPital - m'ha tranquil.litzat

ell •

- Tenen dret d'e:ntrar-hi, oi ?

... Dret,sí, pero de po c els ha de servir si el pe ns ona'l no oo.l s Labo-.

re •••

i fUI 1 com ho sap que no co l s Lauoz-ar-í,a si em veni e,.....na buscar?

s 'rf - No hi ha cap motiu perque creguin que hi ha ingressat.

1:0 Els .ho podria dir algé.. Tenen espies a tot a r reu ,

tal [

·v

Ell ha rtgut, jovial.

- No exagerem ! Comprene que després d'aquesta expefien.&ia voste es-

tigui recelosa, pero tarnpoc no ten en el· brac tan :':..larg com es pe nea ,

- Potser no, pero a l'hospital no hi vaig. Si m'he de morir, m~s val

que em mori tranqui1.1amen"t a la barraca, e..]ltre ,e13 amies •

... No és raonable - m'ha amonee t a't elle

Voste no ha estat al pave Ll.é aquell - li he recordat •

... Ja ha se, ja ho sé •••
I

A la fi, cera que no em podia c onve nce r , ha cridat en Lari pe z-qub

exercís la se va Lnf'Lubnc í a , perb s 'havia equi vocac : en .I.JBti m'ha do-
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Biblioteca d'Humanitatsna t la ra6 ~

- Nipa.rlar-ne - {).8. dit - Ll'haFJp:i.tnl queda defihiti'vaL'lel'l't exo Lés ,

- P~")rbee co'l ta - s'ha 1Uolestat el doctor Xeni r » vos al tres voLeu que

es posi bona o no h~ volea ?
....Per aí.xb t€ 1 'he poz-taña , No ve í.g quf.na nevessi tat tens ~!1I!l

de fer~la entr~r a l'hospital •••

Es cIar, pargu' tu no bi entens res. Par oomenca*, jo no s6c
pe~ialista en dones ••• Si no hau de ter cas dels meus conselle, decli-

no tota recponsabilitat,

La cosa el "hav í.a posat ae rí.oea t , ape rerrtraent, havíem arribat a un

c~rrer6 senee sortmda. Perb aleshores en Lari ha fet :
~

J 8 _ Estaries disposada a admetre-la amb papera falsos ?

El doctor se l'ha mirat llargame-Dt i despr~s ha recollit la fit-

xq amb el meu nom que hi hav Ia sobre la taulai a'ha e equ í.ncad a en

qua_tre trossos.~

- A tu et conee ~'ha dit, - peró a ella no l~havia vist mai -. Ha a-
•• SI gafat UDS altra fitxa, en blacc, i s#ha assegut - ¡Com se diu ?

I ~ - Li demanaran. a Lgun pape r-, 'a 1"hoap í tal? - ha pre¿;untat en Lari.

-l'robable!!lBnt no, si tenen la fitX8, pero més val estar pr-evángut ,

En~ot ca e , fiera una pura formali tat.
!rota dos ,en Lar! i jo, hem compres que no disposavem de prou

temps per aconaegud.r une pa per e falsos i que tampoc no ene pod f em

Vor deIs de la Donis o la Falena, tates dues compr_omese04 No~és que-
1-

& r J

1 -

daven ele de la Bena •.
... Ho voldra ? - he fet quan e11 ho ha pro poaat.

Naturalment ha dit eLl , 1 tot seguít ha dí.ct at el nom de la seva

amiga al me tge •

Ara, donoa , a efectes legal s , s6c la Bena , perque quan
JI

explicat, en tornar, l!1'ba cedi t iI!ID1ediatament la seva c~dula d 'identi-

tato Es ·cert que no responc gaire bé a la discripci6, ella té d1nou
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anys i jo en tine vint-i-sis, prop de vint-i-set.

sembLem, pero la fotografia no ée ga í re clara L, si em p n t Ln o com

ella 1 no se la miren de mas sa a pr op , tambt1 pot paae ar-,Ja no veu-

rem. Si en ingressar me la demanen i hi posen pegues, me"n t.o rno i en

pause

Sigui com sigui, no hi ha dubte que el doctfur Xeni ~s un sol.
1 en Lari. I la Bena , Tots ele companya,

Assumpte eadavers. Ei ha hagut proposicions par tats ele gustos,
"

pero a la li la discus~w6 s'ha centrat entre mmmmmrnmmmoommmmla d'en

Doman i la d "en Múatels '. El primer opanava que no hi l),avíem de donar-

tanta importancia i que el millor era deixar-los alB pisos respeo-
tiue perque les families interessades en dispoaessin com b~ els sem-,
bléso Aixb, és cIar, seraa el m~s comode, pero, com ha fet observar
en Joli, seria una mica 1njust. Al capdavall cap d'aqu~ste6 famílies

no ene ha de~anat·res i, pe~ant, no tenim dret de complicar-los la
vida més enllA del que exigeix la nostra finalitat. Aquest ls també
el pare r d' en Mústels., segona el qual hauz-f em de fer Ul:l eaf'or9 t o a1a

oarretejar-los tot vuit fina al riu 1 enterrar-los sota l'sigua com
van fer amb e18 altres dos. Pero aí.xb ofereix mo.lte perilla, vuit ho-

mes eón difícils de manej az , tant si s6n vius eom si s6n marts; peL

cap baIx caldria disposar de dos cotxes , cosa que multlplica les pos-

ilbilitats d'un accident, a'un mal encanjre •••
Com es natural, els argumente en pro o en oontra de cadaseuna de

les dues p ropoe í cion s han quedat esgot at 8 en poc s minuta. De fet, ni en
/calien. Tothom he ve1a prou oLar- i l'unie que M8Iñllfl81 e16 priva1l'a d'ave-

nir~ee era u~a qüesti6 d'escrúpols, m~s per part d'en Mústels i de la

Donis que d'en JOli, ela sentimnts personals del qual eren coaccionats

per la seva po~ici6 responsable, de cap.

La Bena ha sa üvat la si tua.ci6 :
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':;1 t.B - Davant la casa - ha dit - hi ha una sortirla d ele e <lt a1-

áee ment, est tapada, pero em p enso q_ue no seria difícil d 'obrj.r. Fla

EIl hi podr f eu tirar ••• Us estalviar:!eu de tras11adar-los i no us cAldr~

.m ~ deixar-los ala pisos.

eusq - Es una bona pensada, si - ha coneedit en Joli - N'esths segura,

que és de la claveguera ? No podria ser de tele~ons o d'algun altre

9 ON

1

• r' •'(¡LB

servei ?

- No, no , m'hi he f'Lxa t b~ ,

- Aix~ he soluciona tot, dones. Es a dir ••• Hi ha el detall deIs dis-
pars. Farem molt de soroll.

En Boixa s'ha redre<;;at, en posici6 gair.eb~ militar, mentre avan-

9avales mana.

- No ~s pr ob'l ema, aí.zb, No hi ha cap necessitat d.e disparAr,

hi obliguen. Els ea oanya z-ementre la Farena i jo, 01, noia ?

...S!J~s més convenient ....ha replicat ella ae nse pa rpe Lt e ja r , 8Mb la

veu aeguza,

No sé s1 els altres han sentit el mateix eatrem1ment ~ue m'ba

recorregu t l' espinada, perb la Doni s i en Miústels ban desviat la mi-

rada 1 el mateix Jol! s 'ha bagu1d "empass a.r la saliva abana de p-oder

dir :

Molt bé , s1 na hi ve áeu en eor •..

Ella dos s'ban limitat a somriure amb una expressi6 gaire~é odio-

sa. S6n dos an í.ma.ls carnissers, no hi ha dubte, i aixb m'enquimera,

pero m~s m'estimo no penaafs-hf gaire. No vivirn en un temps de bot-

xins, al capdavall ?

La darrera entrada abans d'anar-me'n a l'hospital.

Hem rebut la visita, rapida i furtiva., del nostre amic Lan, el

porter del centre oficiala Abana d'ahir la policia, que deu anar

la aeva feina sense pUblicitat, va esco~collar el local i, a ell, el
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va sotmetre a un interrogato:r.i que ja S'eOL)eraVa" pe ' ~~In%J¡:<Q.!L.

tres portera ue j a han passat pe r ar'}u0!'lttrangol arrt ez-íorraon t ,

- De tota mane ra , com que no hav í.en trobat res - ha di't - va ser un

interrogatori de pur~ fbrrtlula. Quan us convingui, doncs, ja podeu

tornar.

Pero no enBmourem de les barraques, on tothom ha convingut que

teníem més llibertat d'ecci6 i no comprometie~m,ningú. El celler el
tindremde reserva, per si pa saava r-ea •

]fe confiat aquest escrit a en Laz-í., el qual m'ha promes que el

continuaria mentre jo sigui a l'hospital. Hem convingut que , el. sor-
...

tir, me'n tO~lIré a ter oar-r-ec ,,



l

:::rr:r.t

...1....

-248-
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

Corodiu la Lona, en Xeni és un sol. Per tal d'evitar-nos dificul-

tats, ja ens esperava a l'hospital, on a ningd no se li ha acudit de

posar en quarantena la personali te t de la pacient. Oom que encara ens

no podem permetre ,he insistí t per-qub ocupés una habi taei6 de pagament,

al tercer pis, des d 'on es domina 9'1 pare.

Ella estava una mica nerviosa, com ~s Lbgí o, perb potser mé s a-

res? .

namada que de coatum , Mi devia influir que en Xeni 11 va inspmrar

fianga des del primer moment. De tota manera, no sé par que, em sembla

que m~s no val ferese ga í.z-es il.lusions. Jo me la veig malamente

En Doman ha volgut donar un copt.d'ull a la casa o, más han dit,

als panya , abans de procedir al' operaci6 que tenj.m previ sta par dema

passat l'altre, o sia diumenge a la nit. Quan es tracta de la seva

peeIa l.í. tat, no es f1a de n1ngú. J·o li ho .vo ia treure del cap.

- Quinas gane s d' exposar-te ? No t 'ha di t ella que ~s un pany de no

...
- No.hi enten - m'ha ~mmmmmmmmm contestat.

Ha fet dones la seva pet1ta excursi', de la qual ha tornat for-

ca complagut, si b~ per al tres motiu8, de fet per una veri table il'lpru-

demcia que po dfa ben estalviar-se. No se 1i ha acu dí.u al capsigrany

de ficar-se al 11it amb una de les mosses del bordell ? Diu que l'ha

trobat per l'escala i que, quan ella 11 ha fet l'ullet, no ho ha pogut

resistir. No trobo q.Jle sigui una bona excusa, i meny; en una persona

normalment tan assenyada com el1.

Hem desente rra t le~caixes per pro~e ir-nos de mé s muní cdona 1 fa-
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. Ji _ d' ·tat. Ji mcilitar armes a en Boixa 1 l~ sava dona. Oonfiero qu "' r~~l

de servir. Tarapoc a mi no ero fa cap Br~.lcia aixo d'escnnyar la clsnt,

~s un pr-oce dí.ersrrt arrt í.pa t í.c i br una L que! en el fonljl, m"escandali tza

ta~com a la Lona. Si ho haguéo de .fer jo, no 110 f'ar í.a , Potser m' atre-

viria a penjar-loa, po ae m per cas , pero si els havia d'escanyar em

fal2.arien les mane. Ja nf'angunieja pr ou pensar que no hauré de veure,

si m~s no quan Lí.qu Ld í.n eLs del primer pz-Lneze i eLs del segon prtme-

ra , que s 611 els doa pisos on entraré.

Si res no s~hi oposa, ho farero exactament aixl : lES dues co11es

entrarern aí.muLtan:i.amen t als pis 03 pr Ine t: primera i tercer primera,

pero un cop dintre ja no hi baura la mat~ixa simultaneitat de múvi-

menta. En BoiXE. i la Falena, que ar.iran plegats (hem hagmt de modifi-

car una mica la composici6 deIs grups i jo passo al de la Donis, en

Mústels i el meu gerrnh), enllestiran tan de pressa ooro ~ puguin

els dos individus del tercer primera i a1eshores baixaran rapmda-

mant al primer pr-í.me ra , on nosaltres haurem donu.na t e18 intrusos a

punta de pistola. Dcspr3s repetirem exa ct amant la mateixa ape rac.í ó

amb els altres dos pisos. O no tan exa ot anaat , ja que q uan nosaltt:es

tinguem dominate ele individue que ene corresponen del segon primera,

en Must e 1s i e1 meu ge rmllfi'ilRitU!DlIi-I!JmitlJ9mmrnmmm,JmtmJbmtbmePlW'milmammífimttub¡¡oor-

reran al tercer pis 1 en Joli i jo al primer·per tal de oomengar a

baixar els oadavers a fuIDammmma l'entrada. En Boixa 1 la seva muller
,

B encarregaran de baixar els del segon primera 1 dos de nosaltres,

en Mústele i en DOIDE\n, hauran de tornar a pujar per f'e r=-ee caz-r-eo

deIs restante. La Danis, dones, en aixo no hi intervindr~t tots bem

Conv:tngut que JI ta;WIlno tinaría pr ou fo.rg8 per moure unes carcaases

que poteer seran oorpulents.

e om que ens interes ea de no entre"tenir-nos 11i un segon ruée del

que ca Lguí, , men·tre el meu germ~ i en Mt1stels pug~in a cercar els dar-.........,
rers cadave re, nosal t:ves obz-rz-en la po r ta d "entrada i, de sp ré e d "as-,
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segurar-nos que el oerrer és buit, alQarem la

i oOmerH}arema fer-hi de aapaz-e í.xe r ele d~_funts. InllestireJT't en poos

minute.

Ara : 1 la gent deLa pisos qub ? També~o he m previste S1 no

testen, s1 ene sembla que apr oven o simplement toleren la nc at ra ac-

e.í é , no enz en pr-e ocupa re ts , En canv í , si algun d'ells s"h1 oposa o

sxpr-eae a d "una manera o al tra la a ava disconformi tat, el farem seguir

amb nosaltres de pis en pis :l deeprés cap baix, on quedaran confiate

a la Danis mentre nosaltres disposem deIs cad~vers. En acabar, quan
..

'siguem al.cotxe que ens es perara a la cantonada, que cridin tan com.
vulguin. No cree, :pero, que eridi ningú •

M.'he traslladat definitivament a la barraca de la Bena i ftamilmll'll!!

en Boí.xa i la s eva muller han paes at a la de l'ancle tlarcj., on queda
,

va 1100 des de la marxa de la Lona. Es más convenient així, parque ,
teian mol.t a nasa, aque st p arell. La ve lla, no. Ella dorm al seu ca-

tre, da r re z-a la manta que va í.g fer penjar al sastre, i de vega dee

i t ot ens obltbdem que hi {;s. Cal dir. pe r la resta, que mai no es

en les coses de la Bena~ que 1i sembla d' allo mé s normal que es gua-

nyi la vida e om se la gu anya , O com se la guanyava, perque ja no li

ho de íxo fer. Deu ser pe r aixb que la ve lle t ahi r al ves pre, em va

Bortir amb aquella observació :

- Si heu de viure plegats ~potser valdria néa que us ca ae es Lu •••

No era un preclp ni un consell; simplement. coro die, una observaci

A..mi ero.va eorpz-end.re un a mica, pero dcap res la :Bena ro"ho va expü.Lc ar

- Per ella, una dona que va amb un sol heme ~s el que em diríem una

dona de aa c8J3a que ja no es bellfeficia de ¡a si tuacio d "excepciona-

litat de la dona púb Lí.ca , Per tant, si no es casa, entra en contradic

ci6 arnb un ce rt ordre •••

Confesso que em va fer ritllre. Tarabé va riure ella. pero des pr-é e
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em pregunta :

- Tu t 'hi cas er í.es , anb mi ?
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- lTaturalment.

L'83'pontane!tat de la meva respofJta. va admirar-ln tant que amb

una mica més cau del catre.

- Nn fotis ! - xa dir.

(Cal advertir que 18. Lona no ha ee t at gens do fidel al llenguat-

ge que de vegades emprt:l.la Bena , sovint gr!l>ller, coro era d'e8peJ.:'flr en

una noí.a de la s eva óondt oi6 .. Es cert que ara, sota la meva influ?w-

cta, 8~ha nrefinai" una mica i es capag de sartir-te 8mb exprespions

diguem7.ne tan euLtes oom all b de la "8,1t,uacfu6 d' excepcior.:;lli t at", pe rb

quan no es vigila tendeix mmmmmmm a la paraula viva i poa cerimoniosa).

,- .No ero c reus ?

Ella va reflexionar un moment.

- Sí. Des del moment. que ha díue ••• Pe rb per qll~ ? Qu~ hi guanlfa:t'ies

- Res. A.ra tinc tots eLs avantatges aen se cap deLe inconvenie nt s deL

ma't r'Lmond ,

- Dones ?

- Diguem que ho trobo una Biea injust.

Ella es V~. estranyar enc a.zca més :

- Injuüt ? Com pots ser injust amb una no.ía CO.Il1 jo ?

... Reoorda - vaig fer-li observar

tejat, sin6 a desgrat d'aixo.

. .

que no t'estimo pergub hagis pu-
t

- D,e,ve ga des no t'ent€)nc •••

- Ni cal. Vals casar-te ?
- No - va denegar ella amb ~n ge8t COnVe?9ut del oap -. Pero es~ic

contenta que m'hlb hagis 0.it. Em penao q ue no servi 'ia,per casada.

No m'ag?ada la idea de ser una dona respectable.

- Pateer un dia t'agradara - vaig replicar-li -. Ara et s molt t)ove

- Deu ser aixb - reflexionl ella -. Perb vols dir que ens en farem,
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- Qui sap ?

Jo no me'n vull fer.
Va inclinar-se al meu damunt i, mentre ~m besava, va passar una

...,[!J cama cap a l'altre coet at, tota ella pre muda cont r a et meu ve rrt r e ,
- . ,"*~

Vaig sentir la m~, el moviment de les natges que s'alg8ven una mica

[

r

""",-0",,,

i,tot seguí.t., la dolgor calida d'unes parets que s'obrien. Perb des-
o ~.~.' - - • ~

," ,pres resta quieta,com a 1 aguait.

~ Que et pasea? - vaig xiuxiuejar.

No ho veus ?
Sí - i em vaig moure.

Ella em subjeot~ més fort.
- No •••

- No?

- No - va repetir.
Ele dits s'enfilavún per la meva oara i em tocaren les galtes,

ele 1lavie, el nas, les orelles, els ulls, eyfront ••.

Par qU~ ? - vaig preguntar-li.
- No estas b~ ?

sí. Molt.
A tu et semr.La que ene podr:leI!!. adoz-mí.z-, així ?

Nc h o sé •••

- Sempre he tingut ganes de p rovar=ho ,

- I no ho has fet ?

No.
Els seus lluvia substituiren les mClns i em va besar amb la

xa ~elicad~sa, a~b tot de petons menutA i lents; sospire.
-".Qu~ ? - vaig dir.

Ro pue - conf~Bs~.
Si - vaig contrndir-la.
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Ára S antia una mena de pa u, un bene atar canfor t . r te1a '

oontrBdic~i6 amb l'iMpula de la oarn que reclümavQ un ge~t d finit~u.
(I em peneo que p:ar aizo ha canto, par eternitzar aqueat momen1i sin-
gular i que per forga .havda de ser pass atge1') • Quan eila
dones, neguitosa, vaí.g capg í r ar=La per tal de domína.r-la més b~,.perb

rlevia haver-me .o~lidat que el catre era e~tret i el gast ero sort!

massa llarg, tant, que tots dos rodolax'em cap a te~ra, 011 vam caure

anb una remar opacar. pr-ou 1:18011i.ia 'perqu~ la seva na re p que encara

no dormia, preguntés :

Bena ? Qu\ us Das~a ?

- Hem cnigut ~cl 11it va ri ure "a11a •

La vella, pz-uderrt , no replich, ni va di!' res més en tota l'esto-

na a despit deLs soroJ.ls que f.érc::!mquan la no í.a intenta d'enfil!1r-Ee,
de nou al ll:tt i jo vaig subj e c t 1'-1a per la cama , me Lame rrt , perqu~

se,'m ya. eeca pa.r, En segu5.r--18, PSI'Q, jc no hi era. Haví.a sal t :tJ pe:r.

l'altra banda í em va caldre cercar-la ("11 la fosca que tot d'una

lumina. Acabnva d'mbrir la porta de la barfaca i vaig veu~€-la dre-

cada al iJ.indar, blanca i esplendida, amb elr; bra 90S obe r+e , 1 al.esho-

res va desapa~eixex.,
M'eape rava afora.

- Q\\e t 'has to ma t boja ? - 1i vaig dí r ,

Ella va .riure altra copo
- Sí - i va abr-aca r-one , pero una ombra s'atianSaVH p eL cnrrer,sota

la llum de la lluna, i vaig arz ossega :r.-la nogamen t cap dim~, fins al

catre.

La porta s'havia qu edat ba dada i vaig mr8r-,li la OBra quan to:r.-

nava a penetrar-la. Tenia ele ulls ben obert. i infl U1)/3 mioa eLe
v.us cap en f'o ra , COI!l. e í me "18 ofeL'i~. Pero jo no vaie oe na r--La ,

- ,
- ~er que ho has fet, aixb ?

"\

- Parque estio corrte nta - contesta. sir:..plemcnt eLl.a ,
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- D~haver caigut del llit ?
- De tot - va dir ~. De tot

Universitat Autónoma de Barcelona
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- Que em pengin si t'entenc
RIla em va va riure enca ra , ara amb

una rilla ronca que es va anal.' pe rríerrten una mena de g Loo .gloc, o om
si begués aigua, quan vaig iniciar el ritual de l'amor.

íO-_ ~ ~

Segons en. Xeni.,.la Lona. té una infecci6 estrectococioaj M'ho ha
explicet per alt i en ternes intel.ligibles. Diu que aqueste mena d'in
feccio118 aoLen :feZ' la aeva ent:fada per les i'eri~.es dele; teixits ir-

ritats i que poden Iseer pr orluidss per l'aplioaci6 d'instruments
a la oav í,tat intraute z-í.na, En aquest cas t no hi ha dub t o q e es trac-

,
t a deLs .di~d.os amb que f'ou r-epe t í.dament v:!.olada.,

La inf~cci6 ha pene t ra t peI que f.'B:nblEl f'or98 pr oí'undament en els

o rgans de la reproducci6 i ha a r rt ba t fln~J 1 tot lés enllh, o e í.a
lliltrif)rj

que afecta eLs texits(!" s 'ha veaa at cap al torrent cí.rouj.a t or-í, Fl

pronontic es gre u, sobre'tot pe:cque hi ha perill d"una peritonitis gene

r~litzada.
G· irelJé t.Js e egru- que ca,lrlr~, ~nt er-vent r qairugicamen t, pero are

por ara, .diu en Xeni, la tra ct aran a base d' an t tbiotics pe r si a6n

a temps d'aturar el p ro o áa d 'tnfec8i6.

Ji1'ha fe t 1'" efe cte que no Se sen tia ga ira optimista.
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la qu e en Mt{stels ha vol tia mi tEtMbé em sembla converrí.en t , ho

faré, pero ho far~. maJamc~t, n'estic segura. Déu meU,00I!l. e ecz-Lvt en ,

aquesta ge nt ! Pe r forga hav í.a de ser tan bona com deien la j.nstruc-

016 que eLs donave n aba ns ¡ IDolt r:lés bona que al meu temps, quan jo ni
vd. I ,havia hagut el.oa!lvi de gove ro, oae si ece ma, COI'l en l-~ustel s ID ac on ae-e

lla que escj~igui. I' ahí i 1:;O't !lO pUC que íxa r=me quan em compa r-o amb
aqueet pobre Fordi que t01j' el "ho ha de fer a casa ité tan mala sort

que s'ha queda t arfe i sense r'lestreB •
..Pe r quc aca bem de p as s ar- per un degasijre. Acabem••• JA fa gairebé

una mesada que en J~ari V'¿. as c r Lure les dar re r-es par,iBes, peques ho re e

abana de la s eva mor-t , 1 ,jo fina ara no he aple1at pz-ou valor pe r pro-
segUiiamb la na r-r ac í ó .. 1Torma).merr~ SUpOBO que Be n"hnuriu encar rega t

en M6.stels, pero no pot, 'Va pe r dr e el bra c dre t i :.'-i costa mol t d'a-

coetuma r=s e a s erv i.r=s o de 1" esquerra.

Només hem queda t el1 1 jo, a par t del 1101.. En 1.ar1., la ~'arena,

la Doní.a i el s eu marit van oaure all:í mateLx i e1s aJ.treí-; dos foren

det í.ngu t s pe r la policia, e upoae a que mal ferits. No en,'

Vull dir que en M6stals no alho explica, parque jo no hi era, els ea-,.
pcrava a la barraca, amb en Fordi.

Ho explicaré tal com ell m'ho dicta: .

"Vam entrar a la casa senae cap Plene de dificultat, per l'e808-
la del. bordell i peL tez,rat. 'rot era El les fosques 1,un cop dí.ne , vam

encendre les pilas ,1:'Bn Joli, en Boixa i la arena, van quedar-se al
tercer pis coro he:;,v!em oonvip.gut i nosaltrs8 quat r e vam aixar fina
al primer, en vam teni r mér: s cr t que no ene pone ave m, Dins no

passat cap halda i en Doman, qua bavia provat el pany par pura



on també hi havi a el.s dos üldtvi dU8, eLs que be dornrí en al 11i t , amb

la dona; el mar1t era en un matalas~ a terra. El~ vam despertar amb

~q1 les pistoles i, dBspr~s d~haver-loe pre~ les arflES i les rnanillesg

Ir::: eLe vam obligar a vesttr-seo Pero Ll avo rs , quan encara s'estaven po-
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va ten1r la sorpresa de veure que la porta "e 11 obri ·~li e. '-W:lilffi:'\IW;~J.ts....

pel corredor, cap a les habitaciolm, i en Lar! i la Donis VAn entrar

a la d~ls vel18 ~entre en Dorr~n i jo ene
,

fioavem a la del matrimoni,

Glo sant els pantalons, es van sAntir tot de trets que nomás po~iell prO-

\íBIÍ cedir del tercer primera. De seguida V8m c onpne ndr-e que havi a passat

J H alguna cosa 1, mcnt re en Doman es quedava amb Ale hornee i el matri-

:.mü nond, els aLt res dos, que havien deixat els veLl.s , i jo, vam c6rrer

3~p oap a la porta.

1'18

'f
Ara se s entLen m¡~B dispars 1, en ~~1r al :::'plh, vam veure ele

noetre s companya que ba í.xaven a tata ve Looí.tat , De f'et , en Joli bai-

xava r-odo Lant i va aturar-se dav ant noa t re , on re t~ moLt qu í et , amb
, .

el cap sota un hrac , com si es volgués proteeir. Pero ja erH noz-t o

Ele sl·cres dos, en trohar-s6 amb la porta obe r-ta , van tenir una peti-

ta v8011"la016 que pe r la Farena va ser la daz-r-er-a, ja que tot seguit
va caure en davarrt ..., Varo ar-r os aegar-e La cap d í.n tre , on en s va seguir el

81 seu mar-í.t , i V8:m tancar raptdamen t la porta. ~ .Aleshores vaí.g desoobrir

'on que taMbé en Lar! hav í.a oa í gut, darrera meu mat eí.x , Enoara ara em fa

IJV est rany si bé és veri tat qua des del 110c que cltsparawen eLs indi vi-

oq dus dominaven pez-í'ec tameirt 1 'entrada del piso ••

si

1

En tornar al dormitori, e Ls nos t r-ss pr eeone z-s ja eren moz-t s , En

Doman, negutt6s dav ant la f'usellada i ele crits que féien tots ple-

gata, ela aoabava de liquidar per treure's una nosa de sobre. El ma-

ri tila muller, així COI!l els dos ve 118, que hav í en entra tal "hab í,ta-

o í ó , en s miraven en s í.Lené í , t re ao Lant , ~ots quatre amuntegats en un

ang1e de paret. No ene en vam preooQpa~o

Es tractava dI orga ni t za r .rapidament la nostra fuga, pc r no era
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tan sem~ill, perque la Doní s en un estat d exe Lnao í, Bi~ el ~:V ats

l'histerisme, volia resnapB~ Al cRd~ver del seu merito Ja hnv~h .ut

de subjectar-la quan , fare t anava a llengar-se Lmprudenüman t al seu

da.munt 1" ara, en Boíxa la bufetejh arnb forga per fer-mi r-ecobz-ar la

sareni t at ;'

- També jo he perdut la dona - va dir.

Eré evideí1tque e r s aoz-ts no ene e Ls pcd f em ompor-t ar , Des del

p1~ continuaven ois}m'Bnt a través de la porta,oosa que {eia que no

hi poguéssim atansar, i d'altra banda l'u6ica sartida que ene queda va.

era pe:r l'eixida, El dos metres i flig sobre la de 1l'e71tr€lsol " Qu~ ha-
víem de ter spr-ec í pf tar-los dal tabaix oom un f'a r-deLl. ? Encara ha.rr í a

estat m~s indigne •••

La Doní.e , perb , no ho dev ia encen dr-e aix f , i, ~un ons penaavem ja

havar-la convencuda , s ort:í. es cap ada cap al pas aad f s i el) ])lIlhan va ha-

ver do c6rrer al seu darrera, per aturar-la. La va fer caUI'e i, deo
, ~u.

de~erra, van d~spara_r tota OOEJ(ils hornea que aoa bave n de ter saltar

el pany , Nosaltres eIs vam cobrir des de darrera. ment r e retrae id í en ,

ara ella sobtadament desembriagada i de segl~que sense reco7dar-se

gens ni mica d'en Joli.
Ele indi vi dus deLe aegone dev í e.J1 have r- se ajuntat aLs al tres

,
dos, parque el foe era m.olt intens, més que no pod í en f'e r--Lo due s pis

_~;(a toles, i ene pl'ivavGl d"arr'ibar a l#eixida, contra porta de la qual

'.Wó peroudien gairehé totes Les bales. Ens va caldre t re ur-e les ·tauletes

de ni t de ¡"hab í,taei~ i fer una mena de parapet amb e s .matalassos,

\1 j

cJo

,
pero quan ens vam poder arrossegar sota aque sna pz-ote cc í.ó la Donia ja

tenü,.' un forat a la templa i en Doman e stava ferij;¡'de~ bra c , Van feri
11 eno~ra l'altre quan a la fi sortíem a"l'eixida i, alesbores, en a-
turar-nos a aju.p~r-lo, una altra hala va tooe.r en Boixa. Era a la ca-

ma, i va caure, perb es torn~ a aixecar i tots eos, ell i jo, dispara-
rem cero. enfolli te f'Lns que en Doman ene cridh :
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Aneu-vO:t)-en ! Aneu-v'os-en ! No ca 1 que ens ea or:' fi >c~t Brn, itats

Novoliam, i ene va insultar me~tre ene rebutj va oop s ne p eu ,

ajagut sobre els rajols basto~ de l'eixida. En Boixa aconseeuí de sub-
jeetar-li una cama i "a a r.ro s ae ga r=Lo , pe rb ell ene anenaca

tolahue gairebé no podía sosteni~ :

_ Anau-v os-en, Malai te !

Vam obe í.r en el. moment que ~J. s Lnd í.ví.due j a avanaaven pel corre-

do!', :perb el Iloixa 110 va tenir renpe de sa11;a.....r la barana,potser per-

qu~ la carla no l'obeia. !'lentre e n de í.xav a cau re a In galería de flota,

on hi havia tot de gent arralllida en un rac6, vaig veu.re que al<;Bva

les mana davant l'amena98 d'ana pistola que l'apuntllva al pi"t.

Va ser en .redregar-me que una bale/ero forad~ el canell dret i va

de í xa r--me senae arma. Em va í.g aba Lanca r' eorrt ra el mur de l' al trn ban-

da, una mena de pa r ape t d'un met re o una nu c a més d'alturo., 1., un oop

a l'altre costat, vaig continuar r*tint fina que algd digu6
'D -( ,.I:er aqu_ ..

I'l'omes vaig di st :l.Jlgi::b 1" ombra i, a le 6 fo squae , vaig tI'Bvessar

un paa sad fs llarg al capd ava Ll, del qual hi havia una porta ober ta ,

dos greone i una altra porta. Davant mateix s'obria un earrer6 estret

i tal!lbé s ens e LLum pe r on vaig anar deixant un rastre de s ang fin e

que se n'acnoí de f í ca r=me la roa la labutxaca del gee ••• H

Ara oontinuo jo, Baoa
..

Jo. mora fo~ºa tard qua n va presentar-se en Lan i em dona una pri-

mera ve re í.ó , molt r-esumá.da , de I.s fetf1. En Mústels, que ,-tenia por que

ele policies podien fer cantar en Btlixa o en Doman.. sobretot mIffihE!ltuiub

afeblits OO.i11 devien Hsma-r per la pe rd ua de aang , va prefrrir anar-se'n

al caller del centre ofict'ial en hav í.eri ví.acu t teElpj enrera i em dema-

nava que me 1i z-eunf e amb el ne n .. Es ve rí.t at que jo no v í.v í.a a la
. ..

barfa.ca de 1"ono1e .i>lBrci,pefo la gent del barri sabien com em relaeio-

nava Hmb els nou vinguts i, per tant, corria perilJ..
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El vaig obe ir, donce , i amb en Por dí., CJ ue

nos al callar, on per cert no vaig aoudir amb les man~ buicCR, pa qu

em sabia greu deixar les pist:olefl i les municione t , amb gran disgust

d'en Lan, que s'bi opo aa'va va,ig fer tres pqIm..mItm paquets, un pe r a

cada l.~. Ja s~ que els venia costa aaurrt de portar-lo ! Tamb6 m'hi ve-

nia a mi, al capd~vall acabava de perdre en Lari i, por gust, més a-

viat m"haur-La dei:ut t caür-e en un raco a rumiar la neva tristesa. Ai-

xo si, s ens e ll~grimes, pe r _u?:l un d.í.a , fa mol t s any s ~em vaig dir que

1)0 pl~)ntria msí. m~s, 1 fin s 8 ra ha he oompl.e r-t ,

Ell Múste18~ quan VE,iI!1 arribar aYrefugi, es tava bl anc coro aqueet

pape r 1 entorn' del monyé duia un ncca do r tot xop de sang , Ni e11 ni

en ~an no havien pensat a netejar la feriaa, i ha vaig ha~er de fer
""jo~ no gairc bé , naturalment, ja qu e no tinc ooneixef.'nt~.:¡ d'irlfermera, -

i amb a í.gua de 1 "a í.xe ta , Potser pe r a íxb se 11 va infectar +ot i que

en fer-se de día i abrir les farm~cies vaig s o rtt r a bur caz aigua

genada J Lode, benes 1 cot6 í'luix par fe r-1j. une. aegon a oura ,

Ka cal dir com .estava de d~sanil!1at. Coro hi estu:J;'ia tothom que

hagu~s vist caure tota els companys abana d~have~ d'escapar-sc com

una rata. Aixb l'arnoinava mol.t , e m va dir que es menys pr-eava , que

era un no n í.ngú , un c ovaz-d, i no se quarrt ee coses més, les unes m~s

estúpides que le8 altres. Jo .me lir!}. vaig riure, par si 1i remuntava

una mica 1 a moral, pero s "no v a pz-endz-e rsal anerrt i era ~tmI

digu~ quatre f~stics fina que erovaig enfadar.

No, e Ls prilfler s dies no van '30r ga í.re eOI!J.odcs,i a m6~ hi h aví.a

Den, pansit» sempre 8mb eIs ulls ver~elJs, p~rq~é plorava d~amagat. A

la nit tenia-malsana i de dia no volia men ja r , es refugia a en un Ta-

có, silenci6s COl!]si 1i hagu8ssin tal1at 1~ llengaa. P~ro jo vaig ser

pacient, m€s que no ero pensava qUA podia ser, i a poc a poc ens hem

anat sortint del mal pas. Es un dir, per~u~ en Mústel~ s'h~uedat man-

xoj •••



m

9\r

'1 tI

~OX

01

<3 .t

r~8(í

f1IJ

,"'l.t )

si

-260-
Universitat Autónoma de Barcelona

El tercer o que rt diEl. j8. em vaig adcna r que la ad'mg:~3if:jlfYit8

~al 8specte,perb eJ1, a~b aque.lta tOBBucteria suficient tan prtipia

dele h omea, que sempre es pensen que en aa ben l!H~S i que nasal tres

nom~s som bones per dir ximplerie~, va negar-se 8 ~isiter el metge.
- No ser~ res - pretenia.

Perb el canell se 1i ane~va posant negre i la ferida, en 110c

de t.anca r=e e , cada d í.a s embLava "'I.éfl r;rossa. 1 anb una fo!."tor que feia

En so rt.í.a un pus groo i espes que ero mnn::java cada cop cue lj. oan-

ví ava les gases.

Ern vaig decidir a prendre la iniciativa i uno tarCl8.9 eens e dj.!,-

11'n res per ev í,ter-me dí.e cue í one ~ me'n vaig ana r al COTIf1ultori del

doctor Xení , 1 a fe que hi vaj,g arribar opo r-t unamen t ! Aquell mat f ,
. ~

s "haví.a mort a la tal1l3 d' op¡fncions. Em va i.g que
f

Lgno rava que havien deo í dit ínter 7en.i:!:.'-la. L'ha-

, ,
ro assabenta, la Lona

,dar de pedra, perque

via "fist dos flies enz-era , a l'hüf'lpital, i no em V" parlar de res.

Es e Lar , va <?il'loom8 el doc...,to:r:·, en a cue l l nome nf encr- r-a no ho aabí.a ,

- Tan malament, eF-tava ? - vaig pregunta_r-li.

si" ~t~S maLamerrt que no en e pene avem, pero potse reno ara 1 "hauz-Lem.. .

pogr t salvar si no 1i hagués fa Ll a t el oor ,

- 1 qub tenia, en definltiva "i'

- A La fi hav Iem diagnosti<'at una pe r-íton í t fs aguda difusa, o sigui

per infecci6 no tuberculosa. En practicar' La Lapar'a t omf.a vam comp:ro-

var- que ja hi hav í a hagu t pprftJrac:i6.

Precabudamerlt, hav i.a recobrat la neva c:~du1a d 'identificaci6,

anb l'espereng:e que en Lari es t orne r í a 8 d e í xa r ve ur e , 1 aleshores

J.i va tOCEH' de sorprendrelf's a eLl, en di:r:-li que h.aví.a Clltcut en el

Curf1 c1 "un c op de mll

- Por aixo velli~ veu:re'l - va ig a.fe.gir .. A un del b c ot-pany s van

fcri:r-lo al bre9 i voldrie qu
,

v o s t e 1i dorié s un e op d'u11• T~
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S'hi va avenir Bense posar-hi objAcoionsl eDCBr i _~

per aquella mat anca que pr~~tioament h av í a an í.h'í.La't el r;rup. Al cot··

xs , iHiDlIm.' e ns adre9.!J:ven al ce1Jer,~'ho v s f1r contar do nou , amb

m~s detalla. mentre no pa.rava d'exclama!'

Quina folle ! Quine folle !

Pero el to deement í.a les paraules; "traie corap.rendr-o que ene dni-

raya, que pot ae r fine i tot n errt La una mica d 'enyeta~ En aband one r

el verrí.c Le a dos-cent s met r-ea '161 centre of'Lc í e 1, refll;)xion~. :

- quin axemp l.e •••

En M'úl.:ltels, que nonés veure'l ve 8.0011a"'-u6 que era un metge , el

va re ore mal.amene . I a ni ID. 'insul t'a PEl? h8ver procedí t a eelpatlles se-

ves, 00l'1 una Tttraidora'*. Ni l'un rrí, l'altre no VbID ÍfllfftUta:r-·n\)s, perb,

i €1 doctor Xeni f'í.ns va ril1re :

- Bon nenyal. Un ho~e tan bbl.lic no pot ~AtqT ereu.
Tot seguí t canYia c1'orJinió;,és O.U:U:.. J~u ft.ri(la no t:U1 Rols s'ha-

vía Lnf'e ct at sin6 que la gangre8B ja pujava pe I b r-ac , S·tlSf:l manf ee ,

e enae ee ta Lv ta r e Le s en t Lmerrt e de ningú.,. va di,r

~ TalIi'a el seu - va replioar-li en Mústels -. A ID}. 1'10 ero toca

per res.

11:11 va roirar-", 6'1 inexp:re86iva.monto

:c. J - Ji amputem ara, sene e pe z-dr s 'te mps , ncmés 'Pf}!'dra l'avAn'~-bra9. Si

iB'{ eepez-a , caldra taL!.ar-li 1;",1brng eenae r , lit rnés endav arrt , jo ni aixo

no os ldra. Vosts s ....haur a s oxt í.t amb lá f.H1Va, perb en aquell moment ja

[JJO

'-~ -

sera s ot a tert"'a. ~tut; decideix ?

llavia es t at tan b ru ta I que en Núste.LE' c"exJ(;ongí e ota la manta

on r cpcenva , fc'brós. I quan va parlar de lJUU, j él ho f6u ctl,oi.lment.

Pcrb hi ha d'haver alguna CO~BI he A~ntit parlar d'ivjccuioDS •••
Calia have r--me fet cr-í.ca r a.bans .. ArR t o» a í xc no ser.'vi,riFl. de res.

Si v oL una c cna u'lta •••
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- No -' va di!' en Múste1 s amb una ve u e s pe ae a , qu« n om " 1 m t. 1-,

no... Ji n'ast~ tan s~6ur••.
- S1.

- 1 quan •••

Avui m.ateix ..
va d('cimj~r el doc tOl- Xerrí, , 1 es corisu l ta el rellotge,, ..

Em ca Ldr-a ep srar al conau.Lt or í., perqu~ P'?l qUé he oOI!l.'[\rea vos t e no

esta en situ.ació dl'anaX' a l)'hospiGal. AqU8St ca s 1'\0 '8 oom el de la

SErva c ompanya , Es tracta fl'l.ID·', feridH d'arrna ele foe i caldria jUG"lJi-

1 ja ho'pot fer. vasta, al consultori ? - vAig preguntar-li.~

- ~){. Una ampu tac í.ó ~s Ul'J<:'¡ cosa relat.ivamemt ae nz í L'l.a ,

Eer~ s~exposa molt•••

Confío que m"ho tindran en c omp'te si un din em de o í de í xo El í'er co-

118 anb vos t.es .-. ~:~rnh a mirar el re11o"t;"e IJolsera -. 'q:¡ veu anb cor

de d::H:l:'n€!r f~nf. al eoue? No es gaÜlre J.luny •••

... Itl'olt b6 .. lii ha a Lgun t<-"!lefon, p ro p d ~aqui ?

- Dnlt matcix, al vestfbul.
~ No, un telbfon p6blio.

])0& a la plaoeta.
1~s VD. a í.xe Ct)" lO

- tl[er~t.rc tclefono 8. La infel'illeJ'8 - en va dir - vor;t~ 1 'ajUfla/a ves-,
tir ....e e i l'acor.Jprmy·' al c o txe ,

Qusn ana va f.', e or t í,r , es va t r-cba r amb en L8.Yl que be Lxava , pero

l'hoP.!€l no e~ va sOI'prendre gens, perque .eL'l, je Babia que tenia la i11-

t énc16 a' avisar un :rwtge 1 l' ap YOV8va.• Mé::3 es rantadls que jo, l' enquj.-

Llf'!r-ava la pe sibili tat que e11 iI6:stels es moz-í s al c e r.I ere

.~ - f1 "'r~.';:'T1J'~p. !)r- aun t nt• ..:;. v ~~.~ , t;;:., \..t-11 G

Are, oncs , es t re í a un pes Ie sobre i s-á'Ving¡;,é aquc daz'-e e amb
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nostre reducte, que e.Ll, ni s'ha\1:la adona't de la eev a preslmcia. VRtg

penaar- que t. a 1R tornada, era que ene que daz-í en enlJñrnrbrnlJmm~ to+' s dos

soLa , em ca Ldr-í a fer a Lgun a cosa par treure'l d "aquo Ll. ebs t r-acc t é que

Universitat Autónoma de Barcelona
en Fo:ecl:i. men t r-e nonat tres é r e m f'oz-a , El noi no hi va te u tari,

coro ai tot, absolutament to~) el deix~s indiferent. llAvia a~sistjt .

1R v1r-lm.ta 0.&.-1doctor tan quf.of :t sil en oí.éa , arrauli t en un extrem del

n J1l\~S abanó onava pe r llagr:J.aejar. ~aoorrt í nuav a a.í xf , hi pe rd r-La la

ea Iut ,

Qua!l va m have r en Ll.esrtd.t 2 el metge ja ene espereva a L ootxe 1

deu .. t . r.t , l' 1 t¡,.:: ').. f ha v í d .'" ruuu s oee pr as erara a COrH3Uil:toT.J.., on .ia a,n .c rme ra ...ava a lSpO-

sat tats e Le Ln+z-ument s Que ca La.a, Jo va í.g quedar=-me a. La sala de fo-

ra, pa se e j an t amunt i 81T8.:1.1 i fumant cigarreta r-ez-a cigarreta. Ero pene

que s ~c relati"8rnent i1!a18n1ie., la aang no m' es punta, pero lbanmBll!l.l'lUtmltan

Tent.
Tot pLe ga t, pr-e pa na t í ue i cpe ra c í.ó , va durar une tres q~ rts d "ho

, , Lrae 1i mi ero va semblar qu 0 ei-e n ID8S, pero no e s ee t rany t estava

ea. Ell, el me tgo , :'1.0v ie: mol t 88112i11 i """nav í a f)~sc[urat que les

ampu'ta cá ons no s ón pe r í.Llo aea , pe rb jo, s cbz'e t o t quan ere tan recent

encara l'imp~ct0 de la mort de la L na, no hi podi~ tenir tRnta fe.
1 en l'lústels no era U11 heme

,
mfumI!U!ffi un company, el dar-

l' r company que ero q ie dava .... Jo r:J8 te Lxa no ho entcnia J ni ho ent en~c

potser a ra , Sem:;:re he es t at '\.111<1 solitaria que ha ví.s out a la,
al marga, s ens e vo Le r lltg2.r-se. Perqu,j no ens enganyem : ern .Lari I:1'a-

gra(;ava, pero era m cap r-í c í. i ma í, no hauz La est at roe C'1~S aens e la

ooLáa q i12 hi bnv í a daz r '3l?é\ s eu .. QW:l11 (1\-' "n J!f>.i:lá, VElig adona r--ne que

1 ". b t . "1 ~ rJI d " t ia gun a cosa ' na la aC<"1JU 1. en cOí!len9q~a ura e i.t r-a • .L01; una,' en a

18 ~oEDibilitat de "1 "d ~I' 'h ..i.a rieva va.ca .. J.'82. no SO L'1 8\!13jus1:;i!icar aoud....it
..

pez-o ha va í g v'ure c.La r- i, d e re tr uo , e LL va ben~f':cj sr-se' .• Més que
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d~11, da tata maneT~, ~ra de la colla. de

de In S (J]J tud i de8trula un teb6 •••

Po t.s er sí que ha ent eno , dones. Que Edgu:t d:i_fici1 d'exlüicar ée

una aJ.tre oosa D En t~t c as , ha errt E:JnC' pr ou p er exp l í c r-me aquella

ango.í.za , ar¡u€lle por de ql1enM'-me novamerrt sola quan hav í.a trobat un

110e on integrar-me, i un 1100 oro. era s ent í.a h~, cOI"lúda. 31. en PfvB"tels

efl morJa, tot s'hauria a caba t ,

J:>erc¡ morir,
, , al o o rrt at , i amarrta ..no es ve E. s 8C.lUl:, !26U [;Jóa s on

agrz.its, ..
i ell ..Amante jo per(jue es va sa Lvar- pe s: El, mi 'perque eI!! vBig

t ambé , ~s o:la1rr,pe r- Les no.i t es h oz'ea que vait: :reatar pr-op seu. durant

1& oonvalesc~ncia, en aqupli recambr6 del dootor Xeni on vam instal.-
lar l"endema un '1:'1t t~e carspanya des del .U.2J., en rt'3coin'ur-se, varo

CUIJd¡,;uClll 11i t.av5.fl. en ]!IO:t'CU i no el P0cL18 p as aband oriaz-, :D~)f'e t ,

dcncs , tenia cura de dOB n al.a I ts , el nen pota e r mé..., dif:l.c;il qu.p.F'a-

dult. fino qu e es va convé nce r que la mort deLs s eua pares no el

de í xava totalmen t arfe d ~a f'e ot es ,

f:LY16 que e119 hera instal.lnt de non <a la barraca, ara fú cinc dies,

aesnrés el 'assegurar-bos qu e dU:r.'8!j-t; t.o+ aque s t r.e mps .ning( no ha pre-

guntat per nos a Lt r-ee <!í t~Ien1ire; vam v í.ur o al oe Ll l~r ha veía; :fe:r: tree vi-

sites, sempre a la n í t 1 e en e e que(1.&r·-I'l'lü a dOX'TI,ir, únf cam ont per

pa.r'La r amb la mar-e , 1 J.8 r-es pos ta e la. meva pregunta CA.Oa co.p va ser

la na te í.xa

~¡Ot ningú no s "ha Lrrt e r'e s aa t p e l.e teuG arrí.c s ,

Aixb vol ~ir que ni en DomaD ni en BOixB, Bi ver~tabl~8nt eJs
de t s mps , lo es, PC>-

ce m o omenca r Po. cOr:d:'Ü1J.' que pe!' a q ue a t eOf.,1.L't no N.']"1.'E'm cap pc r í.Ll.,
, ,

p12TIE. Pero emb pr*den-
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1 de r:1:> é ¡:~ ele p ro o es(oj. ~.', G J'1 tii II o TI

'",
cLa , f:1n1Jméfi prrnde:nqt~~ que fj.!ls ara

rl}\~steJs, a un examen critlc de 1'8 ao t u ao í.one l)[,m~ad '8.

He repassat tot el que va í g es cr-í ur-s entre ahí r t abana d" arrí.r

i estíc estranyadíssima. No ~s cap meravella, .és cert, i en Pordi t

que també hi ha ficat el nas, m'assen~rala une u quarrt ee faltes (no
..sabia que ·tiJ:lgu~e tanta cone i.xement s de gr-ana t í oa , i m'ha eo rpz-es

torga), perb trabo que tampoc no be tnlg tan tlalamB~t com ero temía.

Po t ae r ha he c1"'agri:d.r ale textos que precectetxe+l meu, Dur an t aques-

ta mesada no he para t dA l1egi 1:'-10s i :reliegJl'-lofl i· be cal aupo saz-

que alguna oosa hi he apz-é s , ~al dir, també, que hi he poaa t tata la

meva voluntat, i aí.xb és ben normaL, Sel1pre m"ha agradat de fer les
...

COsas a e onae í.ena íe , fins i tot qua n putejava.
I .P('ltser no ha hav í a d'haver ee cr í.c , aí.zb , a en Must(;l~) no lj, agz-a-.

,•dara. Podz-ía cs boz-ra c-ho , pero de t18,gur que em pre gunt ar-a.a que hi
~

deí.a , i pe r tant no serviria de res. :t.-To~s corro en J..!ari, 011. A en La-

ri tant 1i f'e í.a .que hagués an at .anb roolts hornee t , si bé es ve ri tat

que va v ol.e z- que mmri!JmthmÑmm,ha deixés córrer, 110 I!l'ho aoonsella (mai

no L1'ho VA. prohibir), pe r gelosia, s Ln ó pe~qtle. ero volia fresca i dispo-

nible, s eg ons la aeva exp reae í.ó , i tamb~ parque les ne vee freqUenta-

c í one , pretenia,podien perjudicar la colla. En HlIBte"'s, en oanv í.,

confe aca f'rancamerrt que em vol p er- el1 sol i lt sap/;reu que s e I!l'ha-

gin tirat tanta homes , Les put es no 11 B.ljraderl i dtu que eemp.re que
" ,hi ha ana t hi ha an at pe r que no 1i quedava mes remet i amb una mica

.fastic .. Jo veig que no 1i "n faig, pero. Ben E', 1 'inrevé., 11 agr-ade

tant que de ve gades no sé gu~ pensar. lITo estic aco stune.da a que un

heme es qu eóí. al meu davant reirant--I!le coro aquell que diu durarrt llores,

OOI!l si a'abeurén d'aJ.guna cosa. Es olar que t:l'afalaga. No, aí.xo

em fa felig. Me rl'ha fet des del pz-í.no í p í , des de la pr~me, •.r a nit que

vam dormir plegats.
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que havíem tornat a la barraca En Fordi era al riu, a jugar a~b a1-
Itres nois del s quals s'havia fet amic abans de trasl1adar-nos al oe-

, .
bav:fem quedat Se'nsller, i nos altres ens e ola , va acudir de fer un•

recompte de les armes i municions i després obrírem el e ot per tal
d'amagar-hi altre cop tot el que no necessitavem. 1 va ser aleshores,
quan ja el tapavem, que les nos tre s ma..,.nses trabaren i el1 m'acari-
ci~ Ll.eugezamant é ls dite ..Jo va ig quedar-me quieta, observant com
tot seguit la ma remuntava cap al canell, d'on va desviar-se pel ge-
noll descobert sota la faldilla una mica arregussada.
el gest va aturar-se, com indecís a temoreg, espantat d'aque11a auda-
cia. Els ulls em van mira-r amb una mena de prec que erw. sep.zill d'in-
terpretar, i per aixb vaig dir :
....Em vals ?

~ si - v~ fer ell gairebé imperceptiblernent, més amb el cap que no
amb p arauLea j ñ la ma, la seva única ma valida, va avanpa r encara, ara
Gap a sata la roba.

Em vaig inclinar endavant 'perque em besés, per~ la m! no va alte-
rar la lentitud de la seva carreia i" pao í.errtment , va anaz--ee familia~
ritzant amb el meu cos com si allb, aquell coneixer-me,
tant

No ens vam tornar a dir res en tota l'''estona"ni quan em va donar
a entendre que volia que erodespullés i les seves exploracions reco-'
men<;aren, gairebé tímides, com meravellades, abans que els 11avis tor-

.,..' "'..f _ . ,.;' ~_,....... .:... _ _.. • •

nessin cap a-li3 meus i jo sentís e 1 pes del cos L, tot seguit, 1 'esco-
mesa te.ndra i terrible sata la qua L vaig so.apirar.

Llavmrs va parlar ••

- M#esperaves ?

... sí. Fa malta estana •

- Jo et vull estimar - digué.
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- Noméa he puc ter si tu vols •••
- No no veus ?

~ Estimar, no p06seir ••• Comprens ?
- Si; em sembla que s:r.
~ Els animals no s'estimen - afeg!.
- No ....

No 1#entenia gaire b~, per~ tant me fela, m'agradava que em par-
lés d'aquella man e.jra,que fos dd f'er-errt. i e í.xb precisament alesho-
res,qua-nno li ca Lí.a demanar-me res , quan ja ten ía tot el q.jre els ho-
mes solen vpler de les dones.

,- Ja saps que j o",era pages va dir-me.
- S·!•••
- Estic acostumat a veure copular les besties, saps ?

- S:!.
- ~e~b nosaltres üo sorobesties.

No.
,,.~Nq sabia sortir deIs monosi.a.fo,be,poteer li semblava massa adus-

ta~ perb no era'aixb;tot d'una, aqu~lla eseena anava agafant sentit,.
es feiaintel.l:.igible d'una manera una mica misteriosa que erofeia

"

sentireme m~s dona, 1 ara, com ell, ja no tenia cap impacHrncia, sa-
bia que era eapa9 de restar all:!, sota seu" durant hores, durant dies
si convenia.
~ Jo et vull estimar - va repetir - • Ara i durant molt de temps.

Sentir-me molt a prop teu •••.'
sr.

- Estimar-te ••• - f~u, i erotoc~ les sines amb una mena de rever~n-
cia mentre em mirava amb uns ulls intensos i gairebé enlluernadors
que m'obligaren a abragar-lo.
- Si, Mústels.
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Ah, D~u meu ! Que s6n totes les t~cniqu~ i savieses al oostat
d'aixh ?

En Mústels m'ha interromput i~ com que no li ha agradat el que
havia escrit, no continuo. Diu que de les nostres coses, de la nos-
tra vida Intima no n'he de parlar •

...Pero per que ? - he protestat -. Si em fas feli9 tinc dret de dir-
hho, oi ~ Hauri~s d'estar contente

1 ho estic. Pe+o ela altres no n'han de fer res.
- Quins altres ? Nom~s som tu i jo.

,Ara per ara si. I, de tota manera, hi ha en ilmmJi!b Fordi •.
,- Pero ell ja ho sep, que ens estimem.

Ro ha de saber per for9a. Va tornar m~s aviat que no ens pensa-
vem, quan jo encara no m'havia vestit, i encara recordo com va que-
dar-se aturat al llindar de la porta i l'espontaneitat amr/-Iuedigué :
~ Que ets bonica, Bena !

Teta dos, en Mústels i jo, ens vam quedar tan sorpresos que de
moment ni va~ saber reaccionar •.Hauria estat m~s natural que s'aver-
gonyi.aper mí , que se sentís desconcertat 1 que girés cua preojpita-
damenf ..Perb no, es va quedaz- quiet, sense ruboz-;tzar~se, sense oap
mostrfl.de temor , i digu~ que era bonioa ! En Mustels diu que li vaig
somriure amb una expreasi6 una mica estúpida, pero jo no me'n recor-
do, no me'n vaig adonar. Només s~ que va~assar ben bé dos o tres
~inuta abana no se m'acudís de vestir-me precipitadamente

Ara, q~uan ho hem tornat a comentar en fer-li observar jo que
pot ignorar la naturalesa de les nostres relacions, Na en Mústels
ha precisat

No és el mateig que llegir-ho d'aquesta manera tan realista. A
m~s, un dia o altre tindrem altres oompanys. T'has de limitar a par-
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de tot al10' qJ,lepo t int ereesar un grup
- També e11s parlaven de coses personals - li he objectat, referint-

me a en Dom , la Sera, la Lona i en Lari. ' .
...Mal.fet.

~- Par que ? Al eapdavall tot'es barreja una mica. De vegade s pot ser
difícil separar 'la vlhda púb¡ica de Les nos tres expe r-í.bnc í.es privades.
Pensa, per exemple, en el que 1a Lona va escriure sobre la seva esta-

"da a 1.altresid!inciaespe.....otaL" •••,
- Aixb ~s dif.erent. La seva experi~ncia allí té un inter s general.

Aix'oque contes de nosaltrss, en oanv í , no por alligonar ningú.
- Qui sap ? ~ he somrigut.
- Tu ja m'has entes.
- ~i, t'he entes. Saps que ets molt pádic ?

Potser sí - ha reconegut ell - També ho hauries de ser tu. Per
,

comengar, no tens cap necessitat d'escriure tant, amb dialeg i tot,,
com si fessis una nove Lv La, Amb. unes quantes ratlles cada vegada que
oonvingui J n ~hi hau rJa prou ,
- Pero si vas ser tu mateix que va voler .que continués aquest HlmmlPlIÍllh

escrit ! li he recordat -. A mi em venia una mica eosta amunt.
"'"Ja ho sé, ja ho sé, perb no d"aquesta manera ..T'bi has engrescat

massa. No cal q ue escriguis eada dia. El millor seria que et limites-
sis a fer una mena de reeum mensual amb les cose s m~ aobz-eeort í.n ts ,
si n'hi ha cap.'••

Ri he accedit, per oomplaure'l, pero co~que s6c una mica gata
maula (no t" enfadis, eh ? Mdstels), ho faré a la meya mane ra, I, pc--
Bats afer, inaguraré una altra ~poca que comen9a amb la constituoi6
de~grup primitiu, ara fa mmmmmmmmm t~es mesos. La seguent entrada,
dones, porta aquesta data :
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Mes 4
Els noms d'en Doman i en Boixa s6n a la llista deIs objectes

perduts del Quarter", Aqueet matí hi he anat per tercera vegada i de
,

seguida he vist que havien cánviat el paper. Ocupen el sete i el vui~
t~ 110c d'una relaci6 de vin~i-tres noms. No hi ha dubte, doncs, si
les coses van' eom nasal tres eupo aem , que els van agafar vius i que
els han ma~at. Tampoc no hi ha dubtes que van resistir amenaQes i tor-
tures sense trair-nos ..Eren de bona fusta.

A la a crtLda , he fet amistat amb una dona que tamb~ acab ava de
trabar el nom d'un familiar a la llista. La desgr~cia comuna ens ha
fet MRmmmmgmmmmmm aimpatitzar i, sense aoudir -se-li que podia ser
un agent provocador, m'ha aboeat t0ta la seva historia. Es terrible
L'home exiliat dea de fa quinze anye, un germ~ que té dos individua
de la Brigada d"Investigaci6 Pamí.Lí.a r (nom que ella deeconeix) a oa sa
eeva, un ounyat (el de la llista) detingut arrel d'un escorcoll do-
miciliarm al qual es va negar i ara presumiblement mort, una germa-
na (la muller del detingut), caiguda sota les bales de Ls polioies quan

- ..se "1.5 abraorra damun t aleshores de l'escorcoll en qíie st í.ó , un nebot,
(fill d'un altre germ~) desaparegut des de fa sis mesos, una filIa

,
casada (i ara separada del mari t) amb un individu que 6S canfident
del Quarter •••

En separar-nos, m'ha invi tat a visi tar-lao Es diu Penes" un nom
que 11 escau,

En Mdstels.i jo hem qedicat malts dies a analitzar les oauses
del tracas de la nastra organitzaci6 i, a la fi, hem arribat a aques-
tes conclusions que, per oansel¡ d'ell, sempre ordenat, distribueixo
en apartats :

a} Vam partir de la idea d~una mena de comanao quan el que calia
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era lliural:'-se a un treball mo¡t pacient de capta ct ó , 'bli!lt a(j " ths

d'un estat d'esperit que fes inevitable la revolta;

b) Vam voler imposar una forga inexistent a una forga real en

1loc de permetre que el nos t re moviment madurés;

c) Vam comprometre totes les nostres forces en una 8cci6, senHe
reflexiona:!: que ensjj ugavem el futur a una sola carta.

S"impos8, dones,

1) Orear:. un moví.ment conscient que no es par eti aventures;

2) Renunoiar a tata acció directa mentre la forga de la noe t ra

organitzaci6 no ac onae Ll.L de posar en peu una eecc Lé terrorista;

3) Estab~ir contactes amb tote els elements susceptibles d'opo-

sar-se al sistema, i

4.) Organitzar el moviment segons un sistema en cadena que 8' opo-

88 a la concentraci6 deIs seue ele~ents.

(En rellegir...,ho, ni el1 ni jo no hen que dat gaa.re satisfets,'

pero per un lloc o al.tre ca], c onence r-) ,

la soro qua t re , Dos elements nous s'han afeg'i'k' a l'organitzaci6.

Es tracta. d 'una neboda .de la .Penes [aque Lla a casa de la qual tenen

dos individus de la BIF) i d'un fill 'del quaL no m"havia parlat i

que vaig coneixer en viaitar-:la. L'altra neboda Isón dnea germanes)

sembla que esta prou contenta amb la situaci6 i els seua mateixos pa-

renta, o sia la Xela, la germana, i en Nari, 'e,l cosí, han preferit

no parlar-li de res.

En Nari, que ~s paleta i té uns vint-i-cinc anys, ens ha fet

molt bona impressi6. Es un noi reposat, com en Mpstels. i ho enfoca

tot 8mb molt de aentit com~; al mateix temps, no l'espant~l perill.

També ella sembla una bona adquisici6. Es jove com jo i odia

amb una intensitat esfere'idora els individus de la BIF, els qua I.s

l'han maltractada tant oom han pogut. A la 8eva germana, en oanvi,
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...;N'aturalment....d1u ella -. Els deixa fer tot el que vo1en 1 mé s 1

tot, perqu~ sovint és ella qui pren la iniciativa.
..M-ha mostrat el ventra, pIe de cremades i de blaus, perque dar-,

"rerament s'han acostumat a una practica sinistre : la lliguen i men-
La martiri tza amb la punta de la cigarreta

ene eaa , "

- Encara coroho has resistit •••
..- Tamb~ a mi m~est~anya. Pero que podia fer ? On podia anar ? Amb

. ,
Iaix'bC ompten, ells : amb la inercia de la gent,

Ooro que en aquestes condicions no és pas qüesti6 que tmnni a ca-
sa.,s'ha que dat a viure amb nosaltres. El aeu o osí., pero, continuara
amb.la mare 1 hem de eí.dí.tque sigui J.,'enlla9d'una altra ane Lfa , js

que es~a conven9ut que entre els seus oompanys
cots decidits Bentrar a l'organitzacit).

"1 amios trobara xi-,

Un altre. Es diu nermi 1,si hi haguéssim pensat abans, ja faria
molts dies que el mmmmmmmm tindriem amb nosaltres Se#m va aoudir a
mi, en rel1egir la relaci6 que en ~ústels em va dictar del oop on

Varo perdre bous i esquelles.
"'"Escolta ....1i vaig dir -. 1 aqu est que et va facilitar la fuga 1.n

Suposo que sabia e 1 que es'feia •••..
- Per fór9a. Els policies eren dalt, a l'~1xida, i lisparaven.
- Per que no mires de posar-t'hi en contacte?

Ro va fer. Repetint a l'inversa els seus moviments d'aquel1 dia,
va arribar a la porta per on havia sortit i "hi truoh. H1 truoarem,

,
perque hi vam anar tota dos) oonven9uts que una parella sempre ~s més
inofensiva que un home sol. Al capdaval1, no sabíem amb que ens troba-
riem.

Ell mateix ens va abrir, només.que aleshores encara no ho sabiem.
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,eembla que es foti de tot 1 que jo de seguida vaig trobar simpatica.,
Digui eIgue digui en Mústels, cree que'val la pena reproduir part
del di81eg,. Ell va obrír , dones t i digué ':
~ Si ?

En M~stels, que ja havia preparat l~inici de la conversa després
. ..

de pensar-s'hi molt perque volia trobar una cosa prou clara i al ma-,.
telx temps .~mmmmmEF~mmmmmmmmm tan poc comprometedora que no ena posée
en un mal pae ei en s equfvooavem., va mirar pis endina, cap a darrera
d'ell, 1 contesth :

Aquest paes adfs ja el oonac , Ht vaig passar una rrít ,

Ah !- téu en Dermi.
- Es olar que aleshores era fose i jo anaV8 molt de preesa •.•

Ji.n Dermi6qUJ1 fumava amb pipa, va. deixar escapar una llarga glopa-
da de -fum, i somrigu~ :

Deu fer molt de tempe, d'aixb.
- Sit prop de dos mesos.
- I d'on venieu ?

Del pati. Era una nit que hi va ha~er forga soroll.
Ell es va enretirar una mica de la porta.

- Si voleu entrar •••
A dine tot va enar molt de presea 1 ens varo entendre sense difi-

oultats. En Dermi ene va confossar que temps enfera ell matelx havia
provat d" o;rganitzar una mena de cel.lula al taller de decmració on
treballava" perb que la cosa no arrib~ a res
d'organitzador.
- La veritat - digu~ comidament - ~s que no sabiem que fer Els al-

'"perque ell no tenia dote

tres e~en tan incapaQos com jo. Teoricament, encara es pot dir que
eXistim, perb ••• No sé si seré un element gaire 6til; s6c molt dee~ie-
tat.
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_ Sigui oom sigui, de decil:!i6no us en falta. AquellaBo.o Ctt' ita a-
mostrar. Mo~ts s'hi hauriee pensat duee vegades, abana d'ajudar un
fugitiu. No us van molestar, després ?

- Si. Al cap de mitja hora o tres quarts es va presentar una patra-
lla de pe us plans afer j>reguntes1!'Pero en van fe:!:' a +o thon , aquí i
a les cases ve!nes.

- Vaig deixar un rastre de sang ••• - digu~ en MlÍme.ihmm Mústels.
Ell hi va treure importannia .~

~ Quatre gotes. Per so~t ffie.'nvaig adonar a temps i quan es van pre-
sentar ja 1~h8via fet desapareixer. Tot va anar bé, dones.

Vam quedar que, com en Nari, continuaria 'vivint a casa seva i
fent la vida normal,o m~s o menys normal, de eostum~ 1 die m~s o

'\normal perque pel que sembla ~s persona d'hhbits una mica irregulars
i for~a afeccionada a les faldilles. Fins després, concretament ahir,
no he sabut que est1:iseparat de la dona.

- Per culpe meva, és clar - va afegir amb tota naturalitat. - Es una
gran noia ..

1 seE(pjrh, e om si li doLgués ,

Mes 5

Ene reunim regularment un cop cada setmane., perb no sempre a la
barrn~a. on tantes ana des i vingudes de gent de fora patser acabarien
per/cridar l'atenci6. Es más convenient el pis d'en Dezmí, i
va proposar-nos que el convertíssimen quarter general del grup. No-
más he hem fet ~ins a cert punt, perb. Lez armes, per exemple, estan
m~s segures al barri, on continueJl111iures de visites policiaques i

d'intrusos de tota mevna.
Ens veiem nada dissabte a la nit, havent sopat, pero a parti~ de

la Sp.tman8 entrant les reunions seran diumenge a la tarda. Ha aconse-
1la la situaci6, ja que darrerament hem pmgut observar un gran desple
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de la matií.nada , Pel que ens d í uen en Dermi i en Nari, que vinen ID s

en contacte amb la gent que noealtres, hi ha hagut atracaments 1 roba-

toris i fina i tot alguns essalts en ple 0arrer_ }No es tracta, p~r~,., -

de res politic; simplement, la gent tenen gana i procuren fer-se-la

papear oom poden, encara que sigui atacant pereone~ innooente.

En el cure de la .dar re ra r'e un í.ó , abans d.~ahir l"altre, van proce-

dir a una revisi6 de les e oncIus í ons a qu~ hav!em a.r r í.bat en MrJmsJbmilni

Mústels 1 jo. En Nari i en Derrnf e re uen que 1 "a cot d ~s imprescindi-

ble per dos motiu3 :

"Primer (raon~ment d~en Derroi) : cal que l'exi tencia d'una orga-
.... -

nit~aci6 de resisten:eia clandestina. arribi a coneixement del pob.l e ,

D'una banda, aixb pO'r estimular la creaci6 d 'al tres moviments paral-

lels que contribuiran a la tasca comuna i, sobretot, le8 nüetres ac-

oí.ons reas facíli taran el reclutamenit d" al tres e Lersen te a t re t a pels nos

tres ext ts •.

Segoq (argument d'Em Harí) :. la gerrt , i as r-ef'er-et x als membres

del grup, perdran interes en el Dostre moviment si no se'ls proposen

object1us concrets i la possibilitat d'actuar Al cap í a la fi, no

podem mi1ñuRwmm oblidar que les persones que s*atansen a nosaltres

la pa..,rt más aotiva 1 decidida de la pob'l.aoí.é ,
,

La Xela es mcatn-a totalment d'aoord amb el punn de va e ta d 'aquel::::t,
companys i'jo mate1xa, oonvencuda, els vaig donar la za ó , En Mústels.,

una mica ret~cent perqu~ li costa d'oblidar la oarnisseria d'aquella

,nit, va ccn ro rraaz--ee a la voluntat general, amb la reserva, aoceptada,

que mai no compz-onet re a la totali tat deLs nostres efe ct í.ua en una ope-

raci6. Tothom va oonvenir que aixo seria una

aquest aspecte, la\rmstra ar.~lisi havia estat

\
imprUdencia i q_ue, en

justa.

Hem desBnterrat novament totes les arnes i municions 1 les hem



-276-
Universitat Autónoma de Barcelona

distribuides. Bncara en faltara" pe rqub tant en Dermf B' , ec ' ~F±tat
la Xela han tre ballet de valent i el s egon j a té un grup seneer a les

seves ordres (aml:{ramif1eaci one pe z- part d"aLguns da ls seu s eLement.e )

mentre la Xela i mmmmmm Darmi estan acabant de oonstituir els seus.

Jo, per la meya banda, he allistat, no sé si gaire sorpresa, el doctor
,

XaR1; -al eapdava Ll., en potencia, ja era un deLs nos t r es , Vaig topar-.
m'hi en sortir de ter unes compres i,comkue ell havia aea oa.t les visi-

tes, em '18 invitar a fer un ca:t~. Estava sulf'urat par les darreres

disposiciol1s (que j e des coneáx í.a, na t~relmen t) en matf1ria d 'hospi tala.

Prescindint alegrement que nm es tracta d'establiments estatals, l'ad-
ministraci6 havia decidit nomenar un delegat governatiu amb plens po-

dez-s , i la prim.era 'd:'sposició que se 11 acudí a aquest oficial fou

d'eetablix l'ob1igatcrietat d'una declaraoi6 jurada de fidelitat als

governants sense la qual no s'admetria cap pacient Per si fos poo,

a les sevas ordres tenia un aquip de ttt~onics" que anaven envaint els

diferente serve is j, pre tenien fina i tot oontroJ.ar L" administaraci6

de :tarraacs (oom va dir el1).

- Cal que ele a tuz-emels peus ... va manifestar-me -. A, poe a poc no

qued&ra ni una sola ac t á.vd ta t 11iure i,en aquell momerrt , ja ser~ 1m-

pos s í.bLe de fer1 Cadascú de nosal tites portar~ conti:t)uament un po1ioia

al costat. Hi haura dues menes de poblacions,l'una sobrepasada a l'al-

tra, t{ talment aquili br-ades , Tant s ciutadans, .tants policies •• "

- Ja sabeu que n"hi ha que trebal1en per impedir-ho - vaig reoordar-

li.

oí, ha s~. Sou admirsbles. Us heu refet, ja ?

...,Ens refem ..

- Hi tindria 110e, un metge, entre vosaltrea ?

...Si vaig dir-1i -_ Sempre que estigui disposat a empunyar un arma

si ca I.• No vull di r qu e s igui indispensable, pero. o •

~ A qui he de veare ? - em va tallar elle
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- Ets el caPt ara ?
- s6c el teu oontecte, ,si acceptes.

14 vaig explicar el nostre tipus d'organitzaci6, sense donar-li
cap nom,' perqu~ nom~s ha de saber el meu, .í, ell asseilt:!a tot. No

t~ cap mena d "experien cia de conap í rador , perb és pz-ou intelollgent
per haver-se fet carree a l'acte q~e ~s elemental no afeixugar ningú
amb o oneí.xementa innec~ssaris.

Abane de separar-nosp vaig prendre nota mental del seu tel~fon
particular i vam convenir un mot d'identificació per si
';in la seva dona o la s ogra , .amb la qua L viu. Diu que ni l'una
tra 'no l'aprovarieu. Aixo no ro'agrada, ~B c1art per~ en el seu vas
patear ,no té tanta 'importtncia; un .roetge sempre troba excuses raona-
ble~ par abandonar la llar, de n1t i de dia~

Tornem a les armes. Ens conv~ disposar d'un bon estoc de plsto-
'"les i munioions i en ])ermi ene ha fet veure la conveniencia de fer-

nos amb metralletes, perb alzo ~s dificil. A les armerie9 no n'hi ha,
ena caldria assaltar un dí.poeí.t de la policía i no com.ptem amb forces
suficiente. Tate hi,hero convingut. Rem acordat, pero, d'estudiar la
Po~sigilitat, avahca da pe!' Nari, d'atacar eacamo t« 'reduits de pmU-,
cies. Es peril16s, per'b po1; donar resultut. De tata maner811 després
se m'ha acudit una altra idea j. en Mtl.stels.al qual ja l'he expoaada ,
La tl;'obamol t bona, Es tractaria d'eabrd.nar les adz-sces d "uns quants
policies 1 esoometre'ls individuBlmert~ ~ casa, per prendre'ls les
armes. Abana. perb, ens caldria saber aab acgurctat si aes conserven
en acabar el serve:!.o si les han de deixa:::-a lrar.meria del Quarter.
Ben mirat, aixb darrer aembla més lbGio. Ja ho veurem.
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sos, o sia que agrada a tothom, idos dels ho~es del grup d'en Nari
s'enca:r:ceguenen aquests moments de la investigaci6 preliminar, .Je-
gons el resultat de la qual decidirem. Ja hem decidit, en oanvi,
l'assalt d'una armeriá d'acord amb ela procediments que es van
l~altra vegada , 'Hi participaran en Dermi, un deLs seu s hornes i jo.

De passada : s'ha convingut que .en totes les nos tres operacions hi
prendra part pel cap baix una dona~ Ho aconsellen factors d'Qrdre
psicoltgic.

Fa temps que.havia d~haver dit que en Fordi i jo ens lliurem in-
tensamen tal" ee tud í.; Si, tal coro eona :; tot a dos. Ara, tot d 'una,
als meus vint anya, m·ha entrat un gran afany de saber aVqual pot-
potser contribueix el fet d'haver d~escriure (amb molt de gust) a-

questa mena de diari de les nastres activitats~ Vull fer-ha més bé
cada dia, i per aixb m'he instruir. A més, he descobert que estudiar
~s di vertí t. 13é, vull dir distre t , I enoara m~s fer-hoen companyia

-
o"en Fordi, sempre tan p Le de ouz f oadta te, tan eixerit. Abans no ha-
via tingu t gaire oca s í ó d~adonar-me'n i des pf-é s va passar per aquell
periade melangi6s i ttrbol a rel de la mort deIs seus pares, per~ ara
que s 'ha ·anat refent amb 1 ~ajut del, temps i de la vida lliure que
aqu:l,a les barraques, he tingut o¡¡}asióm6!mrimmmm de veure que 66 un
noi espavilat i d~un natural espontani que enciaa, sil1bé de vegades
tamb~ té sortides que ea deixen confusa, oom 1'altre dia, quan va
di r--me ;

~ Per que no em deíxes veure omm ets de bonioa, Bena ?,
- Que vols dir ? - li va í.gpreguhtar, una mioa estranyada.
- Si - feu ell -, c om aquell vespre que vaig entrar quan no m'espe-

rlJve ti •••

- Fordi - vaig exclamar -. Te n'hauries de donar verganya. Ele
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" #ji- Per que .

- Perqu~ no. Es 11eig.

Pero e11 em va ,contestar amb una lhgica implacable :

- Com pot. ser, lleig, si ets tan borrí.ca ?

Ja s~ que no hi havia malicia, encarq ~s masse moc6sp pero em
viig'quedar tata torbada.·Sortosament no ve in~iDtir, co~plagut per

"quell petit triomf de la seva intel.1igencia que 1i havia perm~s de,
trobar un a rgume rrt tan oportú, En troba tamb~ en ~ltref::l ocasione, per

, ~
qire té una intel·ligencia natural J despenta .. Es una llastime que no hi, ,
hagd escales, que no tingui cap possi viIi tat de seguir estudis aupe-

riore al s eu momen t , Es e La r que ~e IDQlySove 1 que d'aquí a

se t ae o d í.vu í t anye poden passar moltes "coses, pot haver-hi un canvi.

Pe r 'nos-al tr€s no q""uedB.rl:! •

Assalt a l'armeria. Tot ha anat amb una pz-e c í e í.é de rellotge A

Les onze,' en el preqís instant que en Dermi i jo ar-r-Lbav em davant

la casa del senyor 'tore ,l'armer, un cotxe sl'ha aturat a la cantonada

i el te:Ecer h.ome (per a mi no té nom) s'ha reunit amb nosa1tres. Un

Lnd í.vá du a L't , naes t s , qua dr a t coro un armari o o om un d'aquests perdo-

navidas de pel.licula de gangsterB~ La porta era tan~ada, p~r~

saltar el pany amb un cop d'espatlla, amb t-üta facilitat~
no h:t tenia cap :rnerit; aquella mateixa tarda un altre deLs hornee d'en

Dermi e'havia encarregat de manipular-lo a base ee sübstitvir els
golB originals pez UDS de més ct;rts que ben just si 1 "aguarrt.aven ,

Dins, hem'pujat a í Lenc í.oaament fins al pis) un segon, t jo he

"trucat mentre el1s dos es disBimul~veu. Pe:r-o a la porta no hi ha es-

piell i una veu de dona ha preeuntat :

~ Qtli demana ?
...

Senyora Merxe •.• - he fet, perque aquest era el noro que hi havia
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Ha badat la boca perb no h' arribat a cridar quan s'ha trobat
amb les prlstoles que l'apuntaven, r:erqu~ jo ja 11 de í.a z

- No volero fer mal a ningtt. Obee1xi i no 1i passar~ res.
L"hem fet entrar cap al m.enjadror, on hi havia l'armer 8mb el

ri a Lee raans i una no í.a , la s eva fil1a, que feia ganxe t , Ni l"un ni
l'a1tr€ no s"han resistit i el senyor Lors e'ha avingut facilnent a
aecmpany ar- nos a La bo+í.ga , To1i segui t he m vist q.....ue eren gen t plens
de sentí t comú, i pe r a í.xb hRD cOf.'lpresque ene calia 11iga=,=,les dones
abans d'aner-bos-en. S~h: han pre.tat, doncsp sense esoarafa11s i
cal dir que, a soles, no han fet res per a11iberar-oe de la mordassa
o de la corda, ja que en tomar al pis, un C0p comp I etada la nostra
missi~6, totes dues continuaven exactamen t en les hav íem deí.xades ,

E11, al cotxe, ha volgut saber:
Seu eLs mateixos que terlps enrera van atacar el meu ool.:'-ega?

I nosaltres 11 hero oontestat :
- Som de la mateixa collao

Seoretament, poteer és un s,ímpatitzant, pez-qué encara que no
hagi di t res, a la botiga ens ha donat tota mena de facili tats 1 fins

..ha tret unes automatiques amagades qUe nosaltres ne havíem vist •
....S~n armen de regl ament - ens ha dit -.Les que usen els ofic-ia1s

la po1icia.
...De nou al pis f l"'herolligat con a les dones, laxament, perque,.

el1 mateix es pogués des11igar si a'ho proposava. Al oapdavall, amb
teníen "deu minuts en proft per desapareixer.

.Al earrer,e¡ tercer home , ara ja innecessari, s 'ha aepaz-at de
noaaL tres com era oonv.í.nguti en Dermí i jo ens hem adre9at al barrí
del riu, en en MUstels 1 la Xela ens esperaven a cin~cents metres de
les barraquee per tal d 'ajulflar-nosa trasl] adar el oarr-egarsen't,
armes Re oalibres diversos i prop de quatre-oentes bales. Ah, i Ul~



-281-
gran encie10pedia i1.lustrada, d'un iniler de phgin
resis"tir la temptaci6 de pispar en veure-la sobre el moble-bibliote-

is ca del menjador de l'armero ••

La darrera obeervaci6 em fa pensar que en referir-me a les meves
:~ ganes d'aprendre, hauria hagut de precisar que ara els llibres ja no
'[

}S

ó

o

:m

s én un problema. En Derrni en t~ una gran quanti tat <, pota er dos o tres
cents, i ens de í.xa t0ta .el.a que vo Lem , Abans, perc), ja n'haviem acon-.

seguit uns q uants a tl:avés de la Xela, que es parenta l¡unyana d'un
~

l1ibreter. Sm.rt d'aixb, per~t:l:eara a les llibreries n...oen poden ven-,
dre a tothomj cal justificar que ela necessitea i etprene_n el nom i

l'adreQB a "efectes adminietratius" , eom diuen. Aquests eatabliments,
do~cs,han ea í.gut ~-Gta el control de l 'es"tat, cosa que ningu no havia
€litencara o

Mes 7
Hem ret un gran descobriment : hi ha escoles clandestines ! En-

tengui's" ascoles ofioials, on reben ensenyanga wls fillé! deIs
;d ris del go~ern 1 d'altres ciutadans de les olasses privilegiades. Que-
In da ben olar, per si hi havia a Lgun dubte , que les mesures dictades

temps enrera obeien a J!úf.ticf..finalitat de perjudicar el pobLe , de ser-
:1

1

var-lo eL la ignorancia.
Ro ha de.scobert en Nari quan l'equip de paletes amb que treballa

ha estat cridat a construir uns ann exe s en un edifici oficial prete-
sament destinat a la conservaci6 de doeullientshi~t~ric8o BIs nois en
acue st momen t fan vao,ancest pe rb ell i e ls altres paLetiee han v;ist
dormitoris i aules, una gran ouina i un gran menjaoor amb oapacitat
por m~s de oent persones, tot de ooses que fan suposar quo ela alum-
nes h1 resideixen coroa interns durant el periode escolar. També h1
ha campa de joc, un gimn61B i una capella, tot fora na la.vista del
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En Nari, que s "ha lliurat a una
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pels edificia en " "2,\Ilca ' a~i la,

alta 1 casernaria.

veritable investigaci6 dintre

d'aquells muts, fin s i tot ha descobert quaderns d'exercicis escolars,

llibres de text 1 papera abandonats amb apunta de 11i<;;ona. No s'ha

atrevit a forcar slguns mobles tancsts on slposa que pot haver-hi

llistes d "alumnas i de professors, potser la documentació de les ma-

tricules de Ls no í.e i lbmlbm tot d 'ál tres doouments interessauts. -Pero

nG cal, la evid~ncia ~s prpu Glnr~ 1 palesa un cop més la mala fé

d"un sistema que ens furta tata possibilitat de conS~ir el nostre

futur.

Tenim ja un informe molt pre cís deLs hcne s encarregats d 'ef'lbrinar

si "ele pol í.cf es s' enduien les ar mee a casa en acabar el servei La

oomclusi6 ~s negativa : llevat de la pistola, les ar~es es queden al

Quarter, en un indret no precisat deIs subterranis. Si volem acon-

seguj.f. metralletes, danos, caldr~ <¡u,ea't aquem ele' escamots de 'servei.

Aíxo ha fet rei'lexionar la Xela que fins ara tots ele noe t z-os pISES

s'han encaminat a destruir e1s individue de laBIF,oom si mihm les al ....

tres br-anques de la policia fossin inofens ives , segonie11a t el que

caLdrd.a ,és atacar els oficials que ocupen llocs de comanament i s6n -
~ L .. ,P8./../"8nt meE res pansa bies. Pero aáxb pre sent a algunas díficul t ats ;

aquesta gent no vesteixen d'uniforme, desconeixen com ee diuen 1 on

v í uen ••• Es a d1r, jo en conec un, unltal Merie que salia venir al

~aanquis", el bar on anava abans, i que una vegada e~ va mmm confiar

que tenia el grau de capit~. Devia di~ho per impressionar-~e. Em

pregunto, doncs , si aixa no seria un cap de pont •••

Caldra que en pa r l.í, a en Mús"tiels.

Ha estat innecessari. Ho ha vist escrit 1 la saya respasta no
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....No.

~ No tend confian98 en mi? - li he preguntat.

Ell s'ha mig arronsat d"espatlles.
,

Que vol dí.r , tenir c onf í.anoa ? Si tornes a frequentar el bar, e t

veuras obligada a reprendre la vida d'abans, perqu~ no d~pendra de

tu s ola. L'amb í.ent , len sol.lictacions constant's, 1.1af'a Lac •••

....sé de f'enea r=me molt bé contra tot aixo,si vuLL,

I@t Suposem-ho. Patear sf. Pero ningú no aconsegueix reb sense donar

alguna cosa .. MI' snt ena , o í ?

- S!.

- Només hi ha un indret on :podries fer-te amb la mena d 'informaoions

que ens interessen : al 111 t. I pe r a í.xb no hi pess o, Vu11 dir _ ha

afegit - si hem de 'cont.ínuar essent 1 'un per 1'al t r-o el que som ara.

Qu' podía contestar-li ? No toruaré al ~Oanquis" •

.A.hir vam licluidar s 18 indi vid us , en tres indrets t!l1ferents el e la

oiutat i par obra 'de tres equips de quatre hornes. Ro vam fer a la

tarda, quan ~-s Ill~S facil fer-se' abrir un pis eens e dificulta.t, i els

hornes foren exeeutnts amb arma blanca. LAoperació con~nnta fou deoidi-
...da quaranta-vuit hores ahans i es bas~ en tres informes que ens arri-

bare n s 'j..m.ultan i ament •.
,

Els cad~ers,que no era possible de traelladar en aquella hora,

van ser abandonats a les cases respectives, a la decisi6 posterio:tJ de

les fa.mií11e.J afe ata des. Es. va convenir pe r una ma.jor.í a de tres vo ts ,

el de la Xeiá, en Nari i en Dermi. Tota tres van aLs Lega r- que les

guerres, i aixo ~s una guerra, no es fan amb bone sentiments L'argu-
ment no és nou i calia esperar que algú o altre el repet!s. Jo vaig

votar contra, c om en Mt1stels, peeo no pe r a í xb de íxo de reconeixer

que en -uari e s tava ple de ra6 quan va ItiírttI'4 /":":" .'
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,
no he fem noaa l.t re s , buUmIflmmamBlfumámPlÍllrhlPlfUP ho f ran d'altres, 1 aquests

tindran l!tl?€Itde di~.:'-nos que no he m sabut aaaumt r les

bilitats~

Ni e18 dos diaris qu e es publiquen ni la :!'~dio no han di tres

del s ntemptatR, cosa pr ou normal, pero en un dels pape r s , per excep-

o í é , hi 1M un BrticlE) o editorial que ,hi al.lude.i. en termes anena ca-.

dore que deuen ha ver es t ranye.t tots a quo Ll.a que ignorr::!n le s nos t r-es

ao~ivitats, o si~ui18 gcneralitat de la pob~aci6 •••

r-rÍ'interrompo' per dir que en Nústels ha e s t a-, det í.ngu t , r.r'ha por-

tat 1,8, noticia en, lifari p testiI!loni p.r esencia 1 de la det .1'1016. Ell, en

~túBtels, havia aria+ e, veuz-e el aeu pa re , un vell que v í u a. lar:>af'o res

de la ciutat, en un hort o casa de carnp , i en tornar s 'ha t:cobe.t amb
en hari qúe venia ue casa d'un deIs seu~ contaotes S'han entretingut
un moment a beure un cafe en un bar de la barriada i qu an j a es dí.apo-.

,

saven a sortir ha entrat la po l ío í a , Dev í en fer una ratzia)' perqué,
han demanat pape ns a t othom i s "'banfndut una dona i tres homes , un
, ,d 6118 el nostre oompany.

fi l'identifiquen e8th perdut. 1 molt em temo (en Nari i le Xela

també) que l'identificaran. Els individua que van atacar aquell dia
de la earriisseria, el van veure b' i devien donar la seva discripci6.
Per si fos pcc , hi ha l.tassumpte que el determina a llen<;8t'-sea l"a-

ventura de la elandestinitat. Mai ningú no n'ha parlat, en aquestes

p~gines, i per tant potser ja ~s hora d'explicar que en aplegar-se amb
en Joli i la Donia havia agred.it un de Le oficialf3 que a ol en ac ompanya r-

els agente del "Servei d'Ordre .Agricola", encarrp.ev.ts de fer cOlllplir

les moltee regulacions que afeixaguen la vida del pages i que

per liquidar aqu9st estamcnt en el qual pr~cttcament ja Donés queden
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Universitat Autónoma de BarcelonaveLl.a , I al Quarter, nat ura Iment , deu haver-hi un inf e e' m;<" ,tta

en qUesti6, aeve ramen t castigats, o cm toti a't emp't a t , per lleuger que

r ~1gui, contra ela encarregats ae l'orore.

f M~he obligat a prendre'n. s erenament la no'tlfwia. No ~s el moment

de perdre el cap ni de deixar-se dominar pels narvis. Caffer una cosa

• altra, i fer-la immediatament. Per primera providencia, consultaré

en Xeni, el me tge , Ell f pe r la seva professibó, ha de tenir amistats

i relaciona que potser ens podren servir.
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Acabo de so:rtir del bufet del aenye r .Anelap advocat i jutge mu-

nicipel d'un deIs: barris de la ciutat. Hi hem anat amb Jl!1!1m1fimmm la in-

fermera d'en Xeni, la Chlia. par-errta del magistra-~ par casament d'un

germ8. sen amb una germa na d -'e11. Tot aixo ha est _'t idea del doctor,

el qUBl per de~grtcia no té tantes relaciüno/c 1m em pensava. Confessa

atte les que tenia les ha anat deixant perdre per desinteres i, en- ,

part, ,perqu~ no 8e sent cam,ode en el seu element, 1H burgesia.

Sigui com sigui, aquest jutge poteer sera una treballa. La Ca-
1ia, que eosp+t o que deu fomar ,;;;art de la xarxa del dO,ctOTI perque

nomé s d6aquesta man eza s 'explica el seu int eres, pe L oamf j a

que el eeu p ar-ent f'ormava part de l'0posici6, es ti dir, d'una eupoaada

opas ici6 no organi t sada , gen t que no ac cept en el sistema a tüls clucs

1 fan tot el pos ad.bIe par posar-li bastéms a f1eo/r0des aenae eL ''ijt¡Hwa~

comprometre"s gaire PorO jo he trobat que 1'hame e re prou decidit,i

no pot negar-se qu e ha paz Laf el.a r :

~ Només un tant per oent de detinguts iés oficialment incri~inat, i

aleshoreB ~s el tribunal especial que entén en la causa. Nosalt~es,

la magistratura ordinaria, no hi tenj,m res a veure. Dirl1ctament, dones,

no puc fer res f perb Lndí z-ecranerrt puc interessar-hi a Lguna col.legues
de la jurisdici6 especial i ac one egu í.r- info:r_J!\8Ci6. ll.rs.,si el seu fa-

miliar 's retingut al :QuarterZ. sense ateeta~, no podré ajudar-la.
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manera - ha afegi t - e emp.re hi he 'oamina i, si conv.í ngu ée , potsar

1i'n podría Lnd í oa r. un. Perb nornás Lndf.oar , m'enHm ?

He contestat que si, senSe estar-ne segura. Confiem que la gesti

prop de Ls seus co Ls Legues doni resultat.

En Fordi f que em veu pensarosa, prova de consolar-me i avui ha

tingut un~ sortida d'allo méa xocant.

- Oí que e8t'~s trista, Bena ? - m'ha preguntaJj.

~ Preocupada - ii he dit.

Trobes a faltar en ¡Ylústels •••

Tata, .1 trobem a faltar •

... Perb tu més"

P ha fet ala onza 'anys), m~ha dit :
Se m'ha' atansat i amb tata Lnnooanof a (al capdavall enoara no

q - Vol s qui dOJ:'!lli amb tu, aquesta nit ?

o

1

,N

.
, ,

IJQ de tenc í.ó d. 'en :Iilústels, enoa ra que sigui un cop se r í.ée , no ha

afectat la marxa de l~organit~aci6. Sé que en HamIDmllimfummMema Dermi i

la Xela ja han oompletat 616 seus ga-ups respectius i que alguna deLs

h omes (o dones) d'en l\fari també e empt.an ja amb unu oEÜ.lula completa.

Afegint-hi la colla del doo t or Xen:t" amb el qual, he parlat avu í., cal-

aulo que ele efectius actualE! ja suD:!!!en Wl8 trentena de per~ones.
n"una d'elles, a través doi'e.nHari, en s arriba la noticia que

coda ni t hi ha un vehiele de la policia mO~)Íl es tacíonat a la sorti-

da 'del barri de les TeuiEJs, on aemb'I a que e f'ectuen ope cac í.one de oon-
"tJ.'ol. Es trao"ta de s í,e homes (el xo ro r LneLos ) aiab m.etrall.etes i pis-

,toles i,8egons l'home d'en Nar.i, se'ls'podria atacar i'acilrnent des

de l'antiga caseta de burots. HsID.convingut que el mate1x Nari i en
Derr'li E:s'túdiaran el terreny un 1.!lati, aban a d "entrar al treball, quan
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rrI;<hear r í.bat al ttQllartertt a oonsuJttar les llistes d 'otljeotes

duts1 pe rb el ncm d'en Mpstels no ni ,és. M'estrsnya una mica el si91en-

oi de. Bsnyor An0la, el jutge, tata vegada que va quedar entes que es

tractava d 'una cosa ur-gerrt , No sé si interpretar-ho eom un senyal fa-

vorar)l/-:¡ (podr1a ser que aLgun deLa aeus amíe e magi'3trats 11 haguén

dona+ eep ez-ane ee de saber alguna cosa) o d'esfavorallle (podrta ser

que haguée e abr-Lna t que era mort i 11 do1gui d'haver de dir-.m'ho).

Esperar€. uno quan se dí.es més i, si ocnt í.nua aell.!se f'e r=me avisar per

la Oalia, em 1?resentar~ al s eu dea pa'tx ,

Ataoarem el vehiole de pol í.oí,a del bar:::'1 de les Teules, ja esta

decidit. 8i tot va com cal, ens farero amb a1s metralletes, sis piAto-
les i les mUl'lioions corresponents.

Se n#9ncarregar~. la eolla d'en Mari reforgada p~r la Xela 1 tres
horaes de Le e eus , perb l'ateo no tindr~ 110c fins La ae tman a entrant,

quan hagim. tingut t emp s "de fa.brioar unes quarrtie a dotzenes de bombes
f

de mh amb llaunes buidas de conserva segona una tbrmula que hem ile-
git en un llibre d 'en Dermí, on es d~scriuen ex:per.Ltacies deLs grupo.
de 'resistencia durant la daz-rera g;ldrra.

ee

Cal dir que tots es te m una mica exclitats.

El senyor AnsIa no ha pogut 9sbrinar res. L'he viaitat aquest

matí, després de ser oi tad'a a través de la Ch~ia, i no ha ana t anib

·buta.

Ja aupoe o que vost~ devia estar impaeient ... ha comán<;at per d1r-

me -, pero és que jo vol~a donar-li una resposta concreta, segura.

FinB ara, a partir di'ahlr u1 vespre, no eat í.cen sí.tuao í é d#a.flrma.
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que el nOIt1 del s e u familiar 68 t ot a Lment desean ~eut d ._. te tSl

gucs, tAnt de la jurisdicei6 ezpecial com de l'ordin ria. 0a1 oon-
cloure, doncB, que continua al "Querter" 1 que,. per ara, nu h1 ha cap
intenci6 de nr~cessar-10 •

... Qub he de f'e r , donc s ?

Vaig dir-li que podia indicar-li un caaf •.• V0;:lte h1 t~ molt d'in-
....terss, par aquest parent ?

....sí.
- Nolt bé ....ha dit, s"ha tr<?)'t les ulleres i se les ha ne be j ade s amb

un mocador- de bu'txaca -. 1 ara p~3rm0ti·m una a Lt r-a pregunta ••• Es 0-

'. .. 1 i "i t'fens~va pero no vo Ldz' a que 3S mO.J...~es •••

.....Digui.
...

- ]jlins en .esta dí.apoea da a al'ribar per saber alguna cosa d"el1 ?

lull dir· ; '8 gaire es~rupulosa, vost~ ?
Jo 1'11 m'he ruboritzat.

Gens.
B~ ••• El cas és que ~onec, de referencies, el nebo~ d'un col.lega

msu que:ertar;y a la politU.a, en té un 1100 res)onsable al dep8.~ta-

IL8nt de co ord fna c Lé ; un serve! n ou., Per at za.r , s~ d" e l.L duee C08es

'1 d "' .. "\que ~ po en ser U~l~

qus ara parlo coro a anrí.c I no eom El. magí strat. l~o tino resp.. veure amb

aque ct noá ni cap ganes de r-eLaoí.onaz- m~h1....

He somrigut ..

- 1 una d'aqUl'3stes ooces [;6 que. 11 agraden les faldilles .....he dit.

-. Exacte. Vosté 48 une 110i a v í st oea i agz-ade b l.e ••• meLt ag ra.dab'Le ••

- I ll'altra ? 1'he' inte.t'l'.'OID})ut

si. IJ~~útra ép.J Que freCluenta molt un bar del barri alt, HEl plane-
ta1t

,. !fo gaire\b0n reputat, pe.l. qUE' t::!..ncentes ••.

Ja el coneo ..
Ah ! r-1:i_llol:', éI.oncE -. Sl'bJ:1 inclinat endav ajrt , amb les ulleres no-
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- Hi ha una cosa, perb - ~i he dit -,que no veig olara ~a donat un
oonsell perfec~ament immoral que no s'av~ gaire amb la situació que

..voste oqupao •• ·

- Potser no - m'ha confessat -. Pero s6c un home irrunoral.Ho soro
,

tots. i dl'aguí-a un moment encara 11 ho semblar~·m~e. Perque tot 8i-..
xo t~ un preu.
- lio em digu1 que vol dormir amo mi ! - he exclamat.
-.No, no i Voste fa molt goig, pero hi ha coses m~s 1~portants_ Si

méa no,a la meva euat. El que vull ~s que ero comuniqui qualsevol
sible oonfidencia- que 11 faei aqu est individuo
~.Un treball d~espia ••~
- Si. Es bzut, t!s l1elÍig, perb a.Lxo és el que ltfem::Ulo.

1 si m'hi nego ..(

- }fo s'hi nega - ha replicélt el1 do19ament -. No s'hl pot negar.
Peno í, que pel sol fet d "haver=se int0refH1at pe r aquest detin.gut pol:1:-
tic, e 'ha posat a les mevea ma ns , Podría denunctar-J.a.
- 1 qu~ ?

La detendrien, ha sap tan b~ coro jo.
- I voste seria eapac de denunoiar-me ?

...Totalmel1t capsc;. la 1:1.h8 dit que era un home immoral.. Un home que
pot f'er molt de mal.

"- Fero ne perque si, oi?
I

. Ell ha. brandat el cap, amb una rialleta prima 1 triste.
No, no perque si. Més aviat diria que per evitar que el mal

deri totalment de nosaltres •
....;ra ha entenc -.. he dit mentrr e l'l'aixecava. -:De moment, em sembla que

ea+em al mateix cos ta c ,

Peilfo a íxb no estava dí.aposat a dí.e cut í.r=ho, ho he vist quan ha

í'et :
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D~acord. Ena embrutarem
Llf::l.vors ha aga t» t un Li.ap í.s i ha apun ta t z-apf dumerit un npmero

en un tras de 'pape r

Aprengui's de membria aquegt telefon i,eada cap que
,

sapiga

eoaa , per 111signlficant que sigui, truq,ui per oonve n'í.r- una cIta amb
, '

la pe1:t"s~na que oonte$tara. Vost~ 613 la s eva germana, Grela. Aquí, re-

cordi-ho, no hi ha de tornar m~~.
- 1 com S8 diu el policia ?
- Ah, sí ! ne~tJ::8,nal. Un xicot alt, ros, ben plantat ••.

- PoI que sernbla t E.~-Sta.- molt F.egul' que hi tindré ~xi t !

-~ot8,lIllent. Li ag red en Lea :..101es c om vost~. De r'et , agraden El tothom.
Ro ha <lit a tall de complil'!l.ent,fJs cIar, :pero jo ho he trobnt a-

marg COI!l un insulto Quan ba í.xava les e$08 es, m"haur1e. coa t at poo de

pl ora r ,
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La Bena m'ha confiat provisionalment la redacci6 d'aquest oiario
Vol ~ue durant la seva absencia oontinuii parlant de les activitats

, I

del grup. Ho far~ més eonoisament que ella. en part perqu~ a m1 es-
eriure no m'agrada gens 1, en part, perqu~ no aprovo un to massa
sonal.e_n a,uesta mena de dooumerrte, T~poc no aprovo gaire que Be ~
n-hagi anat'darrera d'aquest Mestranal. NCD oree que en surti res de
bo i 1·~n1c que aeonseguir~ ser~ de prostituir-se un oop m~s. AixJ!~

mate1x 11 ho he dit-, de manera que no tine perque calLar-sho , Pero
ella ~s atrevida, 11 agrada de ficar-se a'la gola del llop Confiem
que e_ns torni '41a1fomse n'ha an a't perqu~ éa una bona noia 1 Mlu'DMMM'

me l'est1mo.,
Dia 11

Hem atacat la patrulla a cap de bombes de fabricaci6 caBolana.
Tot ha estat d'una senzillesa esfere!dora. Els quatre agente que ha-
vien saltat del ootxe han eaigut a l'aote. Elraltres dos e'han defen-
aat, pero en aquell moment ja tenien la partida perctuda. En veure que
moria el seu company, el aobreví.verrts'ha rendit. Ens peneem que som
molt durs perb no ens hem vist amb cor de liquidar-lo. L1 hem posat
les manilles¡J passades pel volant del vehicle, i hem
les armes. A más de les metralletes i de leo/Pistoles
vem, hem tingut l'alegria de descobrir dues dotzenes

fugit amb totes
..

amb que ja compa-,
de granades en

un oompartiment espeoial del cotxe.
Hem fet molt de acz-oLl.,ha estat una veritable batalla, 1 quan

hem reduit el sobrevivent ja feia estona que a les finestres i als
terrats de les cases ve!nes hi havia gent que contemplaven l~specta-
ele. Ningú no hi ha 1ntervingut n~hem sentit cap vr1t hostil.

Dia 13
Des d'ahir que la policia es lliura a una disbauxa d'eseorvolls.
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Tot ~s eonseqn~ncia, naturalment, de la nostr~cCi
re, pe~b, quin criteri segueixen. Probablement molesten les perbones
que ja tenen fitxades i que, per un motiu o altre, han oaigut a les
seves mans amb arrte.rdoz-í.tat , Es diu que hi ha nombrosos detinguts,

,sobretot obrers 1 intel.lectuals. Aquí, al barri, pero, tot conti-
nua tranquil~

Dia 14
Continuen les detencions i els escoreolls. Les patrulles de la

peLd eí.ahan es t at refor<;ades i a la nf.t, pel carrer, es demana la do-
oumentaci6 a 'tothQm.

Dia 16
Rem estat a punt de aaure en mans deIs esbirros. Erem a casa

d'en Dermi, on teniem reuni~, quan han truoat, per~ hem fet el sord,
com si no hi hagués ningú, i quan han comengat a esbotzar la porta
hem fugit per darrera. Sabíem que es tractava d'ells per la impaci~n-
cia deIs trucs i la remor de botes que indicava la pres~ncia d'unes

. .quantes persones. Per Bortsempre fan les coses a mitges i el barri
nQ estava acordonat. Ens hem escapolit dones per les eixides ve!nes,
seguint un carní que en Derroi ja tenia previs~er si es presentava la
necessitat.

Ara, ~s cIar, ell no pot tornar a c~a seva i la prudencia fins
i tot aconsella que-no es presenti al treball. Viur~ amb nosaltres,
dones. Al capdavall, ara a la barraca sobra lloc.

Dia 19
M'he trobat cara a cara amb en Ten1l, un deIs d_os 1ndividas

que teniem a casa. M#ha reconegut, naturalment, i no rn~he atrevit a
negar-li la paraula quan m'ha aturat. Pel carrer sembla un altre ho-
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me. Vull dir que en veure"), tan polit, tan normal, oo t;{ ~. 8(['

que ée el mateix enereumen que se m~abalan9ava damunt amb un enfilall
de paraules obscenes quan me 11 neeava.

Jo no sé que em pensava. Potse~ que em detindria o em faria dete-
nir. que m'amenagar1a ••• 1 no, res d'aixo. M'ha fet unes reflexione
sobre les filles que abandonen els pares, ha lamemtat la disgregaci6
de les famílies i m'ha adverti t pa terriallmén t sobre els perilla morals
del ooncubi'natge_ Pel que he compres, esta convencuti que me'n vaig a-

, • r

nar a viure amb un home. No l'he desenganyat, ~s cIar.

Ara m'adono que he caigut en el mateix pecat que reprotxava a la
Bena : la nota, el to personals. Potser si que ~s inevitable. En tot

,oas aixb em servira per no jutjar tan precipitadament en el futur.
,

Dia 21
Es planteja el problema dels diners. Els que va aportar Lari al

grup e'han ana~ acabant i nosaltres tres, el nen, en Dermi i jo/no en
guan~em cap. D'altra banda, ens aonvé disposar de reserves. 1 els com-
panys no ens poden pas ajudar. Vull dir que no s'han" de treure pas el
pa de la boca. Prou magre que ho passen.

Ho hem discutit dones a la barraca amb en Hari, pero per ara no
hi hem sabut trobar una soiuci6. Assaltar un banc ? Actua~ent, és

p¡;t " ~ o #1..<1maesa arriscat. Tot~s arriscat, a...~a. La vigilfincia{f9*P4P''hC)minva
~1 .-acondemna a la inaotivitat. A la fi hem oonviggut que cadascú de

nosaltres oonvooara els elements del seu grup par parlar-ne.,

Dia 22
Un dels meus con~actes, en Mnrina~ ha trobat el desllorigador.

,

Un parent llunya seu, amb el qual té relacions esporadiques, cobra,
per una gran empresa i hi ha dies que a la oartera duu per valor de
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minala, ~s cIar, perb d'altres daaen anar al portador. Segana ell,
en Marina, seria una cosa ben senzilla, ja que l'home fa la seva fei-
na tot sol, sense Gap mena a'esGorta, amb una cartera disoreta que
no es distingeix en res deIs milers de carteres que cada dia es veuen
per la ciutat.

S'baofert a assenyalar-nos el parebt en qüesti6, perb de
he de consultar els companyso

Dia 24

Tots sem favorables a dur endavant 1~G)peraci6; ens n'enoarrega-
rem jo 1dos deIs meus homes. Oam que ,per endavant no podem saber la
ruta que l'individu seguira* ens veurem oblig~ts a improvisar sobre
la marxa. La linia general$- pero, ser~ aquesta : un deIs meus homes

~ , ,

el seguira BlmpuDumtbmitnfimnnh en cotxe i l'altre i jo a peu , En arribar
en un indret que ens .,semblifavorable, ens li atansarem tots dds i
l#invitarem a pujar al vegicle aota l'amenac;a dissimttlada de les pis-
toles. Dins del cotxe, obrirem la cartera, recol~irem ela diners i
els talons i, si n'hi ha al portador, jo m#encarregaré d'anar a co-
bzar=Loe mentre ells s' enduen llJindlhviduals aror-es, on el deixaran
al. cap d 'un temps prudencial.

"Ja s~ que a la pr~ctica es poden presentar pegues, pero no vam
pas escollir aquesta mena de vida perqu~ s:!..En fer-ho, sabiem que
ens hi jugavem la pell.

Dia 26
Fa dos dies que no he vist en Dermi~; ha desaparegut. Potsar no

té res d'estra~y, ja va dir la Bena que era un faldmller i em consta
que no menti. A part que al seu pis molt 80vint hi ha senyals del pas
d'alguna dona~ la primera nit que dDrmí a la barnaca ja em volia fer
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_ Mira, Dermi : durant setmanes m'han donat puntades de peu 1 oopa
de puny, m#han pees1gat 1 m'han oremat amb o1garretes enoeses par

" .ter-me a1xo que ara em vols ter tu. Es massa recent perqu~ ho hagi
blidat, sobretot si tens present que j 0· .era yerga ••• Qu~ et sembla
que t'he de oontestar?

Váig vaure qu e tenia prou senti t comú per no parlar-me'n més.
Pero~ara ha desaparegut i, si b~ ~s possible que hi hegi

entre mig, tampoc no puc descartar el pensament que la seva absenoia
obeeix a d'altres motius; poden haver-lo det1ngut.

PsI que pugui ser. aquesta nit en Fordi i jo dorm1rem a
ea de la mare de la Bena. A ell no 11 v1ndrh de nou, hi dorm
cop, perqu~ s'ha tet molt amic de la vellao

re Dia 27

ITS M~havia preocupat inútilmente En Dermi ja torna a ser aqu.:r~
. ,

i pany*t. M~he quedat com una mona, perque ella ~s mmmMIDma l'Olva~ la,
o meya cosina Q8sada amb un confident de la policia del qual despfés se
.Le separh. la en parla la ,Bena. 1 ella tamb~ ha tingut una gran sorpre-
~á sa. en Dermi li havia parlat del grup~ pero sense donar~11 noms~ Ara

~LB sera un deIs nostres; dones. De tota manera, no sé com s'hi adaptara,

up
,

,
ella sempre ha viscut més bé que nosa Lta-ee, si be ja m'imagino que
darrerament, des de la separaci6, tot havia canviat. No ens véiem gai-

M~s ~aldria que e 'hagu~s sin quedat al pis tota dos, "re. pero ja oom-
prenc que no ho hagi volgut. El ereu mari.:ts 'Jro/deixacaure ara i ad~s
a oercar rá ons i, com que té males puces, s'exposaven a rebre de va-

,
lento Sort que ella, en el fons, ~s una no1a de bon oaracter •••

Dia 31
Ja coneixem el parent d'en Morina, un borne oamacurt 1 galtaple-
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na,d'expressi6 simpatica, que de segur que no es
Ene h;em passat tres dios cercant-lo 0, m~f.lben dit, esperant-lo prop

)fJ del seu dornicil! a prim.eres hores de1 matí, quan se'n va a la feLna ,
~1 P,otser.estava malalt, o sortia més aviat, el fet és que fins avu í. no
:cf l'hem v~st. Nosaltres ~rem en un bar que hi ha a l'altra banda de
Ji) carrer i ,desíhrésen Olira i l'Albi, que faran equip amb mi, 1 "hem

eeguit una es nona par acabar de familiaritzar-nos amb el a.....eu aspeete
i ev í,ter el p arill de confondre'1 amb algú altre. D'homes com ell,

19 n'hi ha molts.
,

fo Com que ara ja esta tot a punt, dones, en11estirem aviat. Si no
hi ha res de nou, dema passat.

jD

;q

'ffi

.0

B

r

Mes 9

Dia 1
Aixb que l'Olya se n'hagi vmngut a viure a la barraca t~ els

seus 1nco~veniente. A la nit es fan l'amor, Rmmmmmfummsmmmm sorolloea-
menj, sense cap mena de discresió, com si foss1n sols Sobretot ella.
No em P€n~aV~~8 que f~s aixf,pero no para de gemegar, de suspirar,
i em fa posar nerviosa. Tampoc no estalvia les parauLea, algunes
d'elles for98 xooants en boca d'una dona. Pero ella diu que.no. Per-
qU$ aquest matí 11 n'he parIat.

En 110c de ruboritzar-se e avergonyir-se, s'ha posat a riure.
Segona ella a í.xb no t~ res de particular i" per la resta, es veu que
ni se n'adona, del que diu. ~osada a ter-me oonfidénoies, m'ha expli-

..cat que en Derrni ja era el teroer amant que tenia, pero que cap de La
altres no e e 11 j¡.od ia compa rar o Ea'mes e a mo rta !

. ..Si oontinuen aix!, no em quedara m~s reme1 que anar-me'n a dor- '
mir cada nit a la ba rraca de la ve lla •

Dia 2
Ene li hem atansat al oapdavall del carrer Fornal, abana de
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booar a la plae;8, un indret ideal, de cases baixes 1 ~~H~ p~~

tancades, per on la gent només paseen perrer drecera. No ene pens vem
..

que fos pOBsible, perque el ootxe se n'hav1a anat a fer la volta pel,

, t

01:t. carrer del Oomer-c 1 no 1 'hem tornat a veure fins que estavem,
80rtir de la recolzada que fa el p assatge. No hauria t1ngu t obj acte

,ao adreC;Rr-nos-hi sense poder disposar del vehicle iUlI!1edliEátament.Pero

o e talco'm ha anat era COlD.. si ho haguéssim assajat una dotzena de vega.-

.t des.

n Ell, sentir la pistola amb qu~ l~Albi el pitjava des de darrera,

sms e treure-se-la de la but xaca , s"ha posatblanc, groo, cadav~ric,

ir i a1 el ootxe hagués estat más lluny, estic segura que ene hauria

ealgut dur-lo a pes de bra90s. Fa tants anys que es dedirea oobrar

sens.....eQue mal no li hagi passat res, que es veia ben ola....r que no, -
eetava preparat .•

a Als dos aegone , doncst. era dalt del cotxe , entre l"Albl i jo,

tartamudejant no s~ que. No m"h1 he fmx~t, prou fe1na tenia amb la

:> ';' oarteJA, taneada amb una olaueta que duia a la butxaca de l'armilla,

penjada m1m d 'una cadena com de rellotge. Es a dir, també hi hav1a un

rello·tge, a l'aItra butzaeal d"on ha saltat en forcejar jo. L'AIb1

el .tranquil.li tzava, aasegufant-li que no 11 faríem res.

Dii1S la oartera dema hi bav í.a un paquet de bi tllets que no hem

)8 comptat fins després, i. set talons, entre ells tres al portador, pe rb

.i:

Jp

ca només n 'he ppgu.t lQz;g eob.rar dos, ja que e:uen en bance diferente 1 al

:;0 aegon establiment m#han fet esperar tanta estona que en sortir m.'ha

.0 semblat més prudent deixar 1 'al tre; en aquella hora 1"heme ja dev í a

ternar a estar en llibertat i pi:)dia haver-se-li aoudit de telefonar

.m al bano ,

Tot amb t(!)t, no ene podem queíxa r , Es cer-t ~ue esperavem fer més,

perb set-oentes trenta mil pessetes ~s una bonica quantitat.



Se m'ha aoudit de fer un tomb pel "Quarter", 8meure si hi havia

~D algun oonegut a la llista d'objectes perduts. No s~ que esperava, pe-

BO rb m'he quedat gLaca da en llegir el nom d 'en Mústels. De manera que,

[,8 a despit de tot, la Bena no ha pogut evitar qu e l'exeoutessin •••

~
L'Olva esta formant la seva colla i hem deoidit que passi a oou-

par el lloc que ocupava en Mústels • .Atx~ signifioa que ara hi ha ma-

:.s;T j oria de dones algrup dí.guen-ne dirigent. També que tres d' aquestes

)O.l

, a
1

.so
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~s ouri6s que precisament avui hagi viUgut a les barraques per

primera vegada des que se n'an~ Per~ no l;J'he vista, a'ha presentat

mentre jo e:!:'aal "Quartertr i no ho he sE}but fins després, per en For-

di. La sava mare em di~ que semblava animada. Cal creure, doncs,que

~8norB la mort del seu amic. Es el que em temia : s'ha prostituit

per no res.

Dia 7

:"0 persones a6n parentes i una al t ra , en Dermi~ estll sentimentalment vin

lSg culada a la ~amília a través d~un deIs seus membres. Ro s~ si m'agra-

.er da. Per"b he Elit que sí, oom tothom, quan el nostre oompany l'ha pr_o-

19 posada. Potser vaJg equivocar·-me em pensar que 11 costarla d 'a ....dap-

tar-se a la nostra vida. Es cert que fins ar-a ne ha pr-es part en cap

00 ope rao í.é , pero no e eLs no es. que Lxa de len Lnoomodf tata sin6 que 8 'hi

,00: enfronta amb una actitud cora t j oea , gairebt3 alegre. JilmmmibalID, El aeu

¡as embolia amb en Dermi hi eontribueix, naturalmente

Co~tinuem estim~t-se d#una manera escandalosa, no cal dir-ho,

i jo, en contra del q~e em proposava, no he abandonat la barraca.

D''''ulla manera d'all'b més aoz-pr-e n e nt , (luan ho anava afer m'he adonat

que en el fans poteer no em molestaven tant com em deia. Aquell esti-

tI mar-se seu ¡10 té res a veure amb la mena d 'uamor" que em van ter co-
\.neixer els noatres hostes for9uts de la BIF, ~8 espontani i joi6s i,
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no sé per que, a poa a poc ero reconcilia amb unes
te que, sense mentir, puc assegurar que no cone o , Vaig canviant, donos,
i m#admira aquest canvi, al qual no s6n estranyes, tampoc, les oonver-
ses que diariament tinc amb l'Olva" totes elles centrades sobre el ma-
teixtopic •.NG es cansa de parlar d'en Derroi, i ho fa amb una franque-
sa desconcertant, sense estalviar-me n les'seves sensacions quan ell
la posseeix. Comengo a pensar que potser tamb~ hi ha esperan9a per a

~- ,~'

mi.

8

Noticies procedents del q-Me els diaris en dirien
ens asseguren que la invasi6 de laBIF es va estenentcom taca d'oli.
Més descoratjador ~s e_ncara que els homes de moltes familias que te-
nen Lndí.yldus d' aquee s s a casa coaenoen a ocupar llocs oficials. L.uocs

~
s.ubord Lna'te , sí, pero tanma t ed x oficials. Es un mal s1.m(toma, ja que
indica que la poblaci6 no eoLa es resigna, e tn ó que col.s Labo r a actlva-
ment en aquesta obra de destrucci6. Per tal de oombatie-la en la meau-
rú de les nostres forces, encara tan limitadas, hem acordat de redac-
ter uns papers, que distribuirem encara no sabe~ com, invitant la
gerrt a la resistencia. En Derroi erá partioar1 d 'afegir-hi unes amena-
cea a lea families .qu e es mmmllflmmmtbtbmr c omp rome tí.n, pe rb s 'ha imposat
el criteri que aixb podiaser c{)ntraproduent. Un deIs homes d'en Heri,

"un capa'ta enuna mica lletraferit, s 'encarregare. de la redacci6, pez-e

queda pend nt e.l problema d'imprimir-h0. Oaldrl'.tesperar que torni la
Bena (1) mirar de posar-nos en contacte amb ella per si pot confiar-ho
a aquell impresor que coneix.

Dia lo
Alarma al barri. A mie; ma,ti 8 'ha presentat un cotxe ;te la poli-

cia i ele dos inspectors i els tres agente que l'ocupaven s'han posat
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a a es eorcollar les barraq ues i a demanar la docunen te 'oRe e 1 ~s

j- Sortosamcnt, en Dermi ere, tora i 1,' OlVa i j o encara no es teI!l fi tXA:ne •

1 Cal dir, akaltra banda, que a la barraca nOM~s tenim les nostre

e personals, fBcils d~amagar. Ara, amb les metralletes 1 les grabadea

e;t que vam prendre a la patrulla, el nos t r-e arsenal ~s maaaa volumin6s

En pero ehtel.:'ru r-10, 1 pe z- a í xb hem consti tui t un diposi t a través del doc

81 tar Xeni, un de Ls contactes de 1[. Bena ,

:. Tot hauria .ana t l)é, donc s , si no s'haguesain empo r ta t en Fordj..

Normalment, hauria de te m.r pape re t com tota eI s infanta a partir deLs

".,res mesas de la aeva na í.xenca , per'b amb els trangols que ~. ,.
ñmunamnmrqIfimmmibrhm ha paas at la s eva família els devien pendz-e 1 no han

_'3 servit de res les protestes de la vella, que af'Lrmava que era un afi-

) . llat seu; no ho ha pogut demostrar.

on .DOIDque ja té més de deu anys , el tanoaran en una de les "Insti-

rJJ tucions del Foble", 011solen recol::.ir ele orfes i cz í atuz-ee abandona-

. j: des pz-ou grans per ap:behdre un on_ei. Quan ho shp:i.gn, la Beria t:lndrh

;:¡f!l un d í agua t. _

....']: Dia 11

3;T Una al tra a.Larma , aques ta ni t, pe~q ue la polieia s 'ha presentat

de nou , No sé pas que deu en' buacar,pero han escoreollat ele n ou les

~0 barraques, si bé aquest cap sense demanar papers als seus habitants

L :,..lera mi la situaeiJ ha estat una mica c ozipromeaa , ja que ens han oai-

'!"IJ gut damunt aens é dena r=no s t erape de res. Es cert que, alligonats per

rp .l.'esco;rco11 d'ahir,haviem decidit amagar lerrJistoles en un olot, sota

una pedre de prap del riu, gero en oanvi m'han sorpr5s dormint amb

~ en Dermi. En1hi haurien sorprés a tot3S dues si no fos perqu~ en 8-

queLl, moment l"Olva havia sortit a orinar. Mai no he passat tanta

vergonya. n#altra banda no em penedeixo de res.

De primer, quan m'ho han proposat, no volia. Ella dos teia esto-

~0 na. QU.9 xiuxiuejaven i aleshores, tot d'una, l"Olva m'ha cridat 4titi!tI\tt4fA
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d tat i, un cop allí, m'ha ab.raca t í m"ha be"'ot abane (le pregunt ,1_-11e

,n baixet si en tenia ganes. El COI' em fela una aa Lts que devi 9_rl aarrt t

>q

lp

) i

- ..Lv

8

- r--
Jj-

, ,
se des de fora, pero 1 he ::oebutjade,a punt de fugir ;i. privada de

h 0 pe r-qu q em subjectava la camisa que he acaba t por deLxaz entre les

s~ves mOOLS quan me l'ha tret par damunt del cap mentre no parava de

dir-me que no :608 crietura,' que Y.O me n "havñ a de donar vergonya,q.lie

ella no era gelosa i norsé s volia el meu b~ ••• Par que no era sincera,
. ~

CJ.lW em dalia de prJ.lvar-ho, no pes COL!). tafl)mIDumem\perqu~ no oonfessava
J .

1 rr"ho ha....vien fet, e Lnó coro havf.a de ser, aens e brutalitat, entre¡ els

bragos d'un xicot que ~'agradava i que em volía ajudar a ber una noia

(¡om tates ?
Jo no par&tI(a de repetir que no , que no, que em deixés, pero quan

:m'lha obeit no ha he aprofitat, he c ont í nua t allf, prop seu , sobtada-

ment desil.luá1onad~, gairebé ang oí.xa da da.vant~a p06sibilitat que es

desamhmést que deí.xé s d 'ir¡sültb'. Tneape r-adament la soled t del meu

'1fJ jag m'ha fet por, i per a.ixo,quan les eeves mans m'han t oca t ela pitl.'l

en fer-me jel:re a ..fx-ee d'~n :pet'mi, ja no he tingut valor per oposar-

m'hi, només he sabut mormolar gairebé inaudiblement que potser el1

,d

('
) J..

Jp
v

s "e'stim$J.ria más dormi.r ambella, coro de cce tum .... M'estranya que no

s#hagin posat a riure.

Pero no" tots d.ss s~han fet c~r:r2c que en~ capt í.ngués COI1l una

x1mpleta i en Dermi, que' aleshores ha dedxa t sentir 'la aev a veu- per

primer cop , m'ha di't que era bella i desitjable i m'ho ha demostrat,
amb les saves bedadas, amb l'ansia deIs seus dits gue no es cansaven

d'acariciar-me i amb la tendresa amb que a'ha fet l'amor, tan llarga-
11

ment C01!l li ha oalgut per arrencar-me ele mateixos sospire que nit

7arrera ni t sentia en boca de 1 '01 va !«Íu.ot després .rn 'ha pz-enut la ma
per dlr me que era 1'eli9 en veure'm feltc; •••

L1hsti!I'..a, com escrivia, que ele policios ho ha gl n vingt,t a es-
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rr guerrar tot amb les aeve e burles i Lr-on í.e e , a mb 1.'

.j- de les seves mmrades clavadas en la meya nuesa abana no he tj ngut ~ -
o ma de posae-me de nou la camisa, enquimerada com estava pel
~D pessar-li a en Dermi si 11 derianave n que a "ident1fiqnés. Té dooillments

d falsos, si, pero precmsament de policia, 1 aquí no 11 hauríen serv1t.

cf

Oap agen~ de l'autoritat nQ viu a les barraques. .
t

Dia 13
La da rz-era entrada neva .. La Ben~ ha t oma t aquesta mat fnada , cap

a les s í e , i reprEnl el diari, tot d"una augmentat amb un aeguit de

ao se s que ha escrit a·l'habitaai6 que va llagar i que

O) ara haura de posar en ns t , No ha, tirlgut temps de 1J.egir-nos-les a des-

pi t de la noetra Lmpací.hno La , ja aue en sabe...;r que e..)l ]'ordoiesteva

~ffi tancat s"ha entossulit a anar-lo a veur e s ens e pre ooup ar-cae del periIl

'-I
0¡ que e arre. Pe rq:16 ha ma+at en Mest rana L,,

r n

'f '- .
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Fins avui, despr~s de tres dies d'acudir-hi, no be vi t n

na L al "Planeta", on ha entrat amb una no í a rossa quan jo j a feia

mitj a h rr a que hi era, asseguda en un deLs darrers tamborets del

tau1el1, des d'on es domina bé 1'3.sala 1 la porta ..

"Es cIar, no m'ha dit res, ni jo pensava fer diana el prim r oop,

perl> :m 'he assegura:b que la. meva p er-sona no 11 pa~sés de sape rce buda i

1t1an ja feia deu minuts que ero. tenia ele ul1.s eLava t s a les ca nAS i

al tros de cuf.xa que descobri.:¡n les fald11~.es ben enfilades 8 prop~-

sit, he saltat .del tamb~ret p3T anar-ne'n al lavabo sense presaa,
par donar-Ji temps d' examá.nar=me a pl.e r-rt , de cap a peus ..

En tornat, ele gellS ulla ja m'esperaven, i aquest cop no s'han
tuJ"lltf ......

1imi tat aescoroollar-me el oos pe r assegura l'-se que tot ara ma:y,.--si-

n6 que s'han aturat en ele meus , fitAmen_t, amb una mena d' dr!draoi6

(diguem-ne admiraci6) tan el ara que no m'hauria es t.ranyat . e veure'l

abandonar la seva companya , una ro aaa al ca pdav al L for .....98 agradable.

Pero no ho ha fet, ha continuat amb ella i encara sefa al seu oostElt
quan he decidit anar-me'n després d'u.na altra breu mmmlÍlll1mm exhibi-

016 d' extremi tate que, per pega t han at:fet un altre borinot al quaL

~'ha m~ calgut 1eixar elavat amb una r-espos ta expediti'Va. Vull

que' s "adoni que no s6c f~lCi.l,encara que sig rí, vena L,

Aqu~qsta n í t ja hi era, quan he entrat • Sol, perqul! verrís :per

~s a di:r, paz-Lava amb un al tre home, "lés gran :t .;ambé amb ca ra de

poli, pero al cap d 'una estona s "han acom í ada t i eJ.1, després de fer

un vi atge al wate r amb una finali tat ben ñiferent de la meva t el dia

abans , S'h9 enfilat al tamboret que una no La aca bava de de í xa r lliure

prop meu, i m'ha somrigut.



q cap, eom el licor, i no tenia cap ganes ~~~ de pe r dr-e la

.laredat mental. Pr~u perill6s Que ds ell, sense l~ajuda de whisk1s,

J..trqtl~ cal conf'easa r que es tracta él. 'un T1.COt enLl ue rn ado'r , N"ovo/'Paa

n

q

[

í

)

6

)
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té ganes de dormir amb una donaa

- Em sembla que ene coneixem, 01 ?

Jo l'he mirat, aene e con't ec t az , ni amical ni distant; simplement

al' e s pe ot at i va. !

- Vene sovint, aquí?

'- .Algun cop.

Alesbores ha cridat e I barman i jo, discretam sut , ro"he Boa bat La

begud a que tenia d.avant.
,

Un vrhiskY$ Gelur. Q1)~ beus tu ?

IS be pe rmb e que en pagnés una a Lt ra taronjada A:l..xbno puja al

mentir, el senyot Anela, en dir-me que era benplantatl
La convcraaha snat progres~ant sen88 presea, pausadam~nt, a base

de petLt s comentarls referits al local, aLs s eu s cLt en t s , 8 les distra

cf.ons norrtu rnea que ofereix ';a c1utat ••• Deepré s s 'ha fe1i una mica

m~s pe ra ona'l , Coroera que no m.'havia ví.st maí., abane .de la n í t mj!m¡mmmB'

gt~mmmmrntb8lm8ml'JJlmtñpae aa da ? 011 salia ana r '/ I1'agradava el ha.¡l ? Vi-

vis al barr1? Tot aix'b Bense cap insinuaci6, molt correcte. I amb

la mateixa oor re oot ó m~ha di t que coneixia un es tab Lt me jrt que pot se r

m'intereSsEria si era afeccionada al jazz, un lloc molt reS8rvat, on

quatr~ negres formidables improvisav3n par una clientela eseollida 1

entesa ••• Per qu~ no J!:hi aconpanyava Y

He pret~s que de fet només havia e{jtrat all:! a prendro .J.l1 refresc

J acans d' anAr-08.f'n a dormir, que eat av a caneada 1 teni'::luna mica de mal

de cap Un altre die, potser.~.
No ha insü:tit, pero al cap de deu mt+u't s , qU8.Yl he de í.xa t el bar,
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ha volgut ac ompanyar=me a eae a , fina i tot ern pro poa "o g ~tatrn

cotxe "tot; 1 que viod: a tres-oents met r aa del uPlanC3ta". L'he de í x t

venir, a peu, pdls oarrera buits i silencioBos de la nit ara i ad's
al tarada" pe L pa s rapid d "un vehicle, en gen eral de la policia, que

ara, t ot d 'una, pa trü.LLa amb m~s abundáncaa , insistentment.

M'he atu:rat en arribar al peu de la cae a on vaig llegar dues

bitacion"fJ, un edif.Lci d'alJurtam:ants amo mults ve í ns que s'ignoren

J::J i cara ..

'tra elle, i ell ha dit :
- Fujo ?

Jo he dee¡cga.t amb un gest gai:rebé distret ..
fl¡'" C4;f,lllatJ./ Q

No ~ .. 't'0& la darrer~J' copa de la nit lO? ha preguntat L'Lavoz-e,

Iío tornat a negar, ara arsb un e omr-Lur-e,

Es tard - he fet.

- En tinc ganos •••
..,.:F'erb jO no.

Ho s'ha immutat, ben a l'inrBvés, ha aocentuat el seu somríso
"Per que no ho discutim dalt ? Qu~ et sembla ?

No 116m de discutir res •••

Potsel' t'ho aemb.Ia ara ....m"ha r-espo st amb una mica de f&.tultat.

ob _ No - he "t0rnat a dir. I aleshores 1 Sec molt exigent, jo. Exigent

"' "'f

El1 m'ha paas a't el bza c per le. c í rrtru a , ill'ha a t r-et una nrío a con-

fJp .• Teno, ra6. Tampoc a I!J.i no El'agrad€.. dí.ecu t í.r , \..luan trebo una dona que

[1$ El 'ha val, la sé cone í.xer ,

iB
- Potser t'ho panses - 11 he contestat mentre 1i anava arrencant ele

dits de l'anca -. NO insisteixis.

No 1i ha ag.rada t, i tot seguit e "h a fe'e vagament amena ce.do r

.....No estic aoosturnat a que em dLgu.í,n que no, s aps '(

, , •v:1

ir
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N0 pas ara. Al capdaval1, tens un preu~
- Aquesta nit, no. Tinc mal de cap, ja t'ho he dit.

Ell vacil.lava, i ho he aprofitat per al1iberar-me del tot del
bra9 que enoara reposava contra la meya cintura.

Un altre dia - he afegit.
- Molx b~. Dema ?

-' .:>A la fi hem quedat que a dos quarts de dotze ens trobariem al.
"Planeta" De'sp:-és,des/de darrera la finestra de la meva habí taci6;
he vist que enoara oontinuava al oarrer, davant la porta, mmmmm5mm
probablement per assegurar-se que no havia fet una entrada en fals.

Hem anat al "Galop", el local on uns quants negres improviseD
da nit, pero m'han defraudat una mica. Na1s6c cape, experta en jazz

•i no n'hi ha prou amb que m'agradi per pretendre que puc va orar-lo
degudament. pero aqueste nois m'han semblat poc inepirats 1 m~s a-

,tenta a l'espeotaele que al seu dmmoni interior Mediocres ~s la pa-
raula. Pel que he vist, m's categoria tenen els preus •••

,De tota manera, ens hi hem quedat pooa estona, cosa de tres
quaz-ts , ja que ell estava impac1ent i, de seguida que e 'ha adonat de
la meya indiferencia, ha volgut que ens n'anéssim. Jo, per tal de
10 gruar, li he propoeat enoara de beure alguna cosa en a1gun bar.

Es d"hora - he dit.
- Millor. Així tindrem més temps.

Oom vulguis.
Hem pujat al pis, dones, on he preparat dos Bronx 8mb parcimbnia

d t
mentre es descordava el coll~1 es treia' la corbata amb una precipita-
ci6 poc educada, de persona que ja ha arribat a casa seva No he vol-en
gut seure prop eeu , ccm m'invitava a r'ez-, 1, després d 'al·'argar-li
an vas i de beure un glop del meu, m'he rctirat a la cambra de bany,
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d'on he tornat a sortir al,qap de vint-i-cinc minu ,

que vaig comprar-me abans d'ahir i els oabe11FJ oaiguts eobr le 9A-

patlles •

S~ha quedat mirant-me, ha fet petar els llavis oom si acabée de

á tastar una menja aabor-oaa i, immedi atamen t, ro'ha dut al 111 t en bra-

cos , Per\ al11 han comenca t les difioul ta t s, perqu~ l.es nostres

do o om cal ee.t í.mar una dona no ee'tno í.de ixen gens ni mica •

....Ah, no t - 11 he d1t en veure les eevee int.encions .... Pe r aixb no

'1 neeess1tes una dona

- Per qui m"has pree ? - s 'ha mo1estat im.I!lediataL'lent ell -. Sempre

.'-Í . comengo' aixl, jo. Després ••.

... Dones avu í has de comencaz- de l'altra manera •

..,Dóna mala sort - ha respcst el1 -. Gira't !

~ Mala sort ? No ha havia sentit dir mai.I totes s'hi avenen?

... Es oiEar~, No poa í.s tantes pegues ••• ,

De primer vull que m~exp11-- Un moment , un mome nt, no e oz rd,e tanto

qu1a aix~ de la mala sort.

~'! Pero ell no parava d~stirlll'-me perqU1em t ombé s d'esquena 1, quan

he vie:t que si continuavem d "aquella nane ra acabaria per 8ortir-roe

1'¡. un bleu,me n "he de s empaLl.egat oors he po'gujr i he sal t at del l1it per

iL l' al tra banaa ,

)l - M'ho pod í.ee haver dit aban a , a íxb , i ene haur-fem estalviat aquesta

esoena - 11 he retret.

- 1 qui s#havia de pensar que serieo tan capritxosa

Jo ? Aquesta si que ~s bona

Tot aixo fugint, saltent d'un cost2t de llit a l'altre, perqu~

JID em porseguia, enderia~ co~ tota aquells individus de la BIF el oapte-

[:J niraent dels qua La mel1tlDmlfbmmmrn~ r-et r-aten prou bé en Dom i la Sera.

J ) A la fi m'ha ac oz-r-aLe t al bany , pero jo tambe sé reaocionar eom

r· una fera i he comenca t a esgarrapar-lo mentre 1i dona va tot de punta-
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des de peu. Per dissort anava deacaLca i no li f'eaen . e · u . at\r0_

Lí.a , Hem oaigut tots dos a "tierra,ell damurrtJ ericegat , oercant r! se~-
pez-adament els me us bra cos per dominar-me, pero es veu que aquella
lluita l'havia exeitat fina a l'eztrem de perdre el con~rml, perque
tot d'ul1a he s,ntit ela genolls que ero separaven i un moment després
anoorava dintre meu sen se pre ooupar-se que encara 1 'esgarrapava No
per gaire estona, per~, ja que llavors he compres que em oonvenía
exhaurir-lo si l'havia de dominar.

e Di rha tirat com un foIl, sense pre ocupar-se de mi f amb un e-
goisme molt de mascle, repugnant, i despr~s, sorpresa de les sorpre-
ses, ha esclafi 't el pIar mentre ero co.l.pejava :
- Mala puta, mala puta !

He ha'gu.tde deransa r=me de nou , amb m ans 1 carneeJ fins que he
p ogu t posar-me dempeus i fugir a l"habitació, humiliada com ma í , tant
com aquell dia, als meus setze anys, quan un altre polici em viola
1 jo plorava •••

Bé , ja ho he 'dit'.Si, va ser aí.xb , Vaig mentir a la Lona en donar
li totes aquellas raons, perqu~ 8i m'he convertit en una puta ha es-

,tat per desvaloritzar el DOS que posse! aquell breto1; per desvalorit-
zar-lo"..als meus propi 8 ulls, per assegurar-me que no era res, que no
valia la pena, que el menyspreava, que en definitiva no m'h.avia pres
Gap cosa digna de penBar~hi. Ja que no podia venjar-me d~ell, oal1a

,
evitar de lIonar importancia a l'objeete de la seva lubricitat Un er-,

..ror comp Le r-t , no cal d í r-sho, pero quan Me'n vaig adonar ja estava fet
,

i era inútil fer marxa enrera •••
Tornem a Mestranal. Va sortir del bany al cap de cinc minute

1 s'atans~ al llit des d'on el mirava. ara vestida amb la primera fal-
diIla i la primera brusa que havia trobat a l'armari. Es va quedar amb
la fista fita al meu damunt i digu~ :

Qui t'haponat pernís per vestir-te ?
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'Va olavan-me una bufetada que em feu r-ebot r-e el oap eon tra el ooi
xi 1 m'amenag8 :

\o.Phi haura m~s si uses aquest llenguatge Treu-te aixb.,
.... No vull.

Aleshores, amb un sospi~, va asseurd~ al eostat del llit mentre
jo m~enretirava oap a l'altre~
....Esoolta ••• Ara només hi ha una manera de conjurar la mala sort ••.

Ets boig !

VGsaltres,. Les vput ea , us pen aeu quehQ ea beuvt ot;
.. ,En tot Gas, sé prou per Go~eixer un anormal qua~ el veig - 11

replicar .•
Aq,uest oop la bu:fetada no arr1b~a destí, perqu~ v"iig poder evi-

tar-la, pero els seus ulls. iratst feían gaireb~ tant de mal com els
dita •
...Treu-t~ aixb - va d í r , maañe gant les paraules - o aqu í no quedRra

res eerioe r ,
, /

Jo vaig preoipi~ar-me cap a la finestral per~ el1 va eorrrr
rera mea i em feu, girar d11na revolad a quan anava a (i)brit'-la.

- Que vols f3r, ara ? .

....Deixa'm '! Oridaré la polieia ! - vaig amenapacft'-.lo,en aquell moment
tbtalmeYJt oblidada que ell er::\ un oficial del cos.

Ya estirar-me oap al 11it, on em va fer oaure sense mirament, ell
al meu costat, gaii'eb6 al J11BU dam.unt.

La policia s6e jo - va dir -. Pue fer el que vulgui. 8i vull calar~
'-'foe als mObiee, ningú no dira res. Desp~11a~t !

, '\,

Ell ma teix m arranca la roba ,
- Pas3eja~t, ara

Ho vaig fer. Es veritat, era un policia, el polieia q..).lejo havia
sortit a conquistar per sostreure-li infoxmaeio sobre en Mdstels, i
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Vaig havar de passejar-me potser vin+' minuts, fins que torn~ a

niI!lar-8,-~i em féu atansar.
\-Jeu - digu~.

No ero. va quedar m~s remei que 80011.ir-l0 pe r segana vegada, amb
la mateixa repugn~ncia que de primer, oonseient que feia un saorifiei

..in6til, me:ntre e1.1, com un maniatic,no parava de dir :
- Dos, dos, sos •••

. :r tornero a passejar, a r a Cosa de tres quar-t s , gairebé una ho-
ra", nua i averg onyLda davant la mirada hostLL quejho recordava gens ni
mioa la d'un home que cobeja una dona. I aleehores :
- ~Teu.

Aquest cop, naturalrnen~, el eompte era :
~ !res. tres, tres •••

En acabar tenia un sonrís als 11avis i, satiRfet, va dir
- Ara ja est~.
~ Estas segur que en tens prou ? - vaig preguntar-li amb ferotgia,

."
amb . tota la fermtgia de que es capac un cb j ee t a,

- IIo e.s 'tracta que en tingüi prou .-va explicar-me e11 amablemen t _1)

Es que a ra he e onj u.rat la mala so:'t. Bs tav a 1n;jranqLül,perqu~ rol'has
fet enrabiar tant que em ~~nsa vaque no pod r-í.a, No me 13. tornis a fer

l
una GOSa. aix! •

.., No ~s faoil. Des d"'ara t"e:vitari~ eornfi.atinya ..
iTe, ne - va riure -. Rem de ser molt amies. En el fons ets una

bona noia i m'agrades.o• T~ ~ a~egi mentre saltava a agafar la carte~a
11. CGEengava a treure diners -. Quant t"he de donar ? Dos~ tres mil?
Erovas dir que eres una dona cara.
- No vull res. Ves-te'n

.".Cinc mil - decidí el1.
S<4'haviaposat de tan bon hnmoI' que s"instilil.1ade nou al 11it 1

"
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- AUlI no t'amminis.Amb mi 110 t.l'ha de faLt ar res ..

Aleshorcs vaig prg6untar-li :
Es ve ri t at que et s poli ci~ ?

gí ....va fe.!..', tot d 'una preocupat -. Aixb complica una mica les co-

sos. No et podré posar un pis.
., + "h- U1neU no.. o na dena na t ! - vaig exe Lana r , de sp í f.acta, pero estava

uaana encuriosida "lar no c ont í.nuar- )regnntant ... ; I pe.e ~u~ ? No po-

deu ~enir amiguetes, vosaltr.es ?
,

..,.Rs una qüe s td ó de dec€n cf.a ....va exp lí.ca r=r-o ell - .. }~15 natural que

lr- po1icia hFl[;1 de donar 1 "oxemp.Le ;ra. sape que el gogern pro pugna

una aUflt€:':!'itat d e c oa t ums, •.

- No, ne sabia res .. .I m'estr.anya. la ve r-í.ta t -. ero vaig atlB'8vir a

afegir en veure la Sflva bona cispo::üc~.~ ara que ja· T11'hmdél humilía't

que es posen a viure 8mb ma~±i~oris joves i abusen de lAS dones •••

- Abioen ! - r6u ell, de~pectiu -~ No comprens res !

....Pr t s e r- ho compre ndr-í a st m~ho explica ves •••

N ho h bll
T,I d' 't - 1°' to 1. a cap a as iJ; .J,S una enpr-e aa t a ....8. rlOJ'_'¡3 aca t una mena de

torn a les virtuts de la llar~ sens~ les quals no pGt oOLstruir-se
"m paf o c om el que v o.Len , I fixa't en dir la llar no em re fe:eei-a n,:>:1 ..... '-

XO B aquecta cél.lula micrfusb~pica del matri~oni, sin6 a una 0omuni-
tat de ciutadans que han de fOr!l18run a sola fernilia ••• Ja :5é que eom

,
molt ambiciosos - 'W. atu:r8r-s6 a r-ef'Lexá ona r -,pero amb tempe 11es-

fore; ons en e or t í rem , Tenim el poder i la voluntat. Par pri!l1~ra v egi:»
•

da a la h:Lstbria - s 'ene exa Ltant - aconseguirem de rea 11tzar urfa
"

sccietat p'l enamen t humana, amb un í t at de pr-opbs í t ,t dí.e c í.pLí.na da •••

Te n'adones ?

No ho sé ••• vaig tenir la poca habilitat de conte9tRr; perqu~
eTl , oom de eembr-Laga't , va mir81.'-m~ arnb lm8/P'X;T'eS~i6 disgustada i des-
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Me n 'he d "811Hr - digué, i abanó on~ el 11i t

En aqueste horá ? TODS servei, potscr ?
l'era ell s'havte. t.anca t i no t orna a obr í.r la boca fins que ja

El ortia del bauy , cmb 18 corba te. nuead a ,

- 2;o rna m'é' de,w?l. pa se at e n+re onz e i dotze; espera"m. aquí - va otdeEar-

I'~"",V:f!

'- No bi confiiB~

de :J:'pra'l mentr'!3 jo 1 "'inrlUl +ava entre dente <

(A:~2. H1 E ad ono que t"íl un momsn 1.1deternina_t d o la meya ne rraci6 he

una eacena desplaent, fer-la retrocf'!dir en el temps p8T thl de treure-

una tram.!a que no ei?lvull permetre
Ua~ Que em s0b:rep02i a J.B rteva re pugnan e+a i que ar.c ep+t l/f('fensa per,

He telefonst al nriraer o o uo ve <'lOl1a'~-me el s envo r AneJa i m'he i-~ .
dentifieat : t!G~elatt:" La -vep:, d'home jove~ rnl'ha e í.tat en un bane del

~:r pa.es e í.g Cen ....;Y,ftl 01'1 un a dona que d onava men j ar a Ls

~~ de pujar dir0ct8me~tJ sense fer-me anunciar.

j" A la porta de la ca mbra he repE:lti t el neu TI OT". de l~'l' eLande. tLli-

J:r. tat i el xicot que r:t'h3:vio obe r+ m"'h8 lnv?tat (1 errt r-ar- .. An:vp on pija-

)~ d'en embolic amor6s.
3T Ene he m ficRt dones al 1J it, on despr~8 de C1ir-l~ql)~ h3i'~.a esta-

blert contacte amb la persona [u e ene Lnt er-eae ava , 11 he !'!lJ"li~lÍlI!1B1h ~epe

- Despu11a't .. Si e1'S E;orpren algú cal c...ue es pena í.n que es tracta

tit lee, explicaciors d"en Mestr8.XJ2,1 tan t.ezt r.a Imen t C0111 he pogu t ,
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Només aixo ?

- Ncnés a íxb ..

- Est~ b~. Ja ~t pote vestir. Portes jinere y.

- si, J1':r~.1 pe ae etes , Par qu~ ?

- Pe!' si algO. t'a~ur[\v¡.} afora" t'escorcollava el portamonedes. Cal

pensa r .en t ot ..

- Us vigilen, dones ?

No ho ea'bem, Vigilen tothom. Jv[~ 8 val qu ~ no tO)~ni3 a te lionar fine

que ene hagie de cOMunicar al~lnn uosa veritable~ent i~po~tant.
- I coro ha I3Bbré, jo, el que le iroportant per vosaJ.tres ?

El1 ha re.flexiona....:tun momen t, amb eIs ulls fits en la !!leva

nuesa, perb ReDee interesser-e'hi •

Tens ra5 ....ha di1- a la'fi - ..No he pot s saber .
~~ , li . 101 ro exp caves una fllca ~s VO(tre8 inton~ions •.. - he J..l !'OVEI t de

fer-lo can tar ,
He te'n VR parlar ••. ja sepa Qui - ha re0tificat quan anava a dir

el nOI!1 ..

sr, superfieialment. Q sigu.t que voleu destruir el sistema.

Bé, tant coro a í xb ! El aí.st ena , en p ní nc.í p í , ja est; b~o 'Es olar

~ue hi ha tat de qüpstions ~e det~ll, per~ sohretot es tract9 deIs

homes H 4 Cal gen t :m~s fJ.e:xJbLe , U!H! cert a mod'?rni tzaci6 de lAR e struc-

tu.res•••
- la entent- he di~.

r

- Seria eE.tl1pid destruir tote3 les conquee nes qu e s 'hAn fet durant

aguests quinze anys~ per~ es prGU evinent que s'i~posa de sortir de
J..'imm.obilisme dels darrera tempfJ.
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rn"ha CEhl:rblat que va Lf.a la pena de fer-lo cantar i,Fgir~~t t ltO;'°Mulffitri

entrc~crint tnnt co6 he pogut mentre ero posRva 1,8 mitges.

- 'El por.e r ha de ser t.léG dim: ri.c - p roaagu í e e11 -, mé s imagina+'iu.,

i no ho sera fine qu e un squ í p r:Jésjova tinp1uí 1l'oportun1te.t d.'arraco-
nar les vell~B g:bríes arteri0sc-ero~ades q~e anomenen prud~ncia la
seva falta de dacidi6~ Aqui tens, per exemple, aquest 88sumpte de
la infiJ.traoió domiciliaria qUG .....

Pero a19 cllo:!:'I'¡"" B "'ha -Lnter'r'ompc t per o ó rrer de pur...tE' i:El8 cap a la
púrta" B. 1. 'altra banda de L. gtlnJ a cab ava de senttr-B8 l. 1'1 soré I L auau
Ha esco~,tat llé:l.r~~-:.men-':, amb ¡"u11 a cran de fO,T.'2.t d e pany , d'on ha tret

$'" u.i tras de pRIXH' mastec;at. JI. la :fi ha di t !

''j rt

() rf

,,\ra ..

<? Forca

Seganp e guí, dir~s.

A tu, no ?

Jo he tlsclaftt La rifllla, un a mí.ca deap l tec'l.a de no have z=h o com-

pr(~'3 fins 'aJ.eshores .. Era un invertit !
~

I ar a pe na o qua tanbé- deuo n eS1:;J-r una lT¡:i.CS. J::'i.mplsb, pe_rque s í,
"

debilitl3tf1 tenen,. i en aquea t e as no és ¿e boigs PlmtJtrti.thrtrl!.\.li:n3I'!mmmJt""'e'3-
i'l(1:If"'4Z4

trate.eema d.e !"8 r fic8 r un a dona al l1it 0. 'un am'b la idea
que lB po!icia, si 11 troba uns din~rs al p0rtamonedss,es creur~ que

Tres c1i€~ aen ee vsuz-e en Mel:3tY.'enal a c1,Elspit ele 1a S€\TB commina-

tJi6 de l'altra ma+Lnada .. IrQ h~::¡tornat fins avu í , a qua r-b n i'una, quan

n ja dormia ....I'ha ca",[;Ht aí.xecer p8r~; n~ no esl)Jtz~p 1~ porte i imI!ledia-
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- E~p€ra, eBpera ! El pijaMa •••
l\~e l'ha e equá.n ca t de nalt a ba í.x , sen se amo í.na r=e e ,

- Ja t' en con;jrar~ un altre !

11'havia eI!.l.J)enyutf'ins 31 lJ.it, pero l~avors [1'ha fet aí.xecar-

I.'el~EiUe ero pcs és el seu cí.rrtur-é , una extravagancia que m'ha molestat
,

d'allo m~~ ~ i a la que he hagut d'accedi~ en vcure que comen98va,

Et Vfl ig diT qu e no v o'l.í.a que fa ae í.etan capz-í. txosa

Pero q u í na s oJ.t a té ~!-

- Molte, en r té ! ,1\lai no he vist un a noí.a tan ignorant. Oi (}Jl.c és la

segana vagada que ens veiem ?

sío~.
- Dones taca el cin+;ur~.

-Toca?
-'Es cIar! - ha exclamat mentre es trewel rellotge i el deixava so-

bre el coixí.
J)ü8pr~s he vist par que, m'ho ha explicat i tot. Si, hi ha condes

cendit

Amb cintur6 ha de dura e exao tan ent s í.e r11.nutA i. rni.g•••

En aque L'l moment ja m'havia aban dj.onat tota capa.citat d'indigna-
ci6 i par aixb, en 110c d'empipar-me, he volgut saber:

1 n 'hi ha gaires, a La poli cí a , que s í guán oom tu ?

Tata - ha dit ben serioagment -. Parlo dAla oficiala, ja pota pen-
~ ,

sar-t "ho, Per qt~~e et creus que som una ari stocracia ?,
No en cree res.

- Per a1xb, per 12 nostre fidalitnt a ulcOdi, per l~xemplar1tat de
la nootra o0nducta. ~ra, a ~iferencia d'altres aristooracias, no,
l'orgu11 de l'exoluaivitat i 8spirem a elever tothorn al nnatre reng.
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costume, a lesseTes manies i auperetioiona, i no ela pots parlar amb
,

franquesa. Cal aalvar-los, elevar~los,a desgrat de la seva resisten-
oia. Ara per ara enoara no han descobert els valora d' la uniformi-
tat ?

- Uniformitat ? Corovols dir ? No deveu pas Tol er corrrez-tí.rtothom
en un poli cia••. - he come rrta t , oada oop m~s alarmada.

"o .... Per qu~ no ? Qu~ té d "estrany ?

.8 - No ho s~. Em x.ca, Tes !

,".... 1.

~ Si ~s el m~s normal ! - ha pret~s ell -. A part que aquesta ~s la
forma más alta de vida, oal oonsiderar que d'aquesta manera donarem
al poble una estabilitat fins avui desconeguda. Desordres, aldarulls,
problemes_ Labo raLs , revoluoione ••• t0t aixb deaapareí.xerh definiti-
vament. Un policia noméa té un deure obeir.

I les "dones ? ~ he fet amb un fil de veu.
- Tamb~,. pero aixo queda per m~s endavant ,

He oallat, horroritzada davant la idea d'una vida oasernaria,
Tisouda a oop de reglaments i ordenanoes, pera ell no ha sabut inter-
pretar el meu silenci, perqu~ ha dit :

~ Oi que ~s admirable ?

He hagut d'assentir, mudament, amb ganes de pegar-lo, de xisolar,
de fugir on fos, a l'altra banda de frontera. Desp+~s li he pregun-
tat :

- Pero i el comez-c, la indústria .-•• B~ oal que algú o altre produeixi
i vengui •••
- Aixo tamb~ deaapareixera en la seva forma tradicional. La milicia

s'enoarregara de tot. Les fabriques treballaran a les ordres
oit, servides per soldats, i les botigues es convertiran en coopera-

, ,tiTes militars i de la policia. En el fons, tot sera el mateix, pero
s'ha oregut oonvenient de oonservar els dos noms.



..~o tenia una altra pregunta a la punta de la llengua, pero no
m"ha donat temps de formular-la. La contemplaci6 d'aquell futur de
grandesa, o potser la simple idea de destruir!, 1 'ha engrescat de nou
i-tot.d 'una, sense tr~nsici6, me 1 'he trobat damurrt, dispoeai1 a reco."'!t
mén9ar. Perengrescat que estigui, pero, els seus ritus no els obli-
d~ i, gaireb~ sense sorpresa, he Tist que ruirava el rellotge abans

)1 de mormolar :
Le Set minuts i mig •••
-q Els ha controlat escrupolosament, amb una perícia que revela un
BY llarg costum, del tot indiferent a la meva falta de cooperaci6. Si

es pensa que li agraden les dones, com va dir-me el senyor Anela,
s'equivoca.mmwmmms dedalt a baix. Mai no m'he eentit tan degradada a
la categoria d~objecte.

Despr~s ja no ha volgut parlar. S'ha adormit rhpid ment, com una
q criatura, men tz-e' jo me n'ana";a al b~nYt on m'he quedat poteer mitja

hora aSSegUda-~l bidet, digerint tota la informaci6 que acabava de
proporcionar-me i fent treballar ell cap per trobar una manera de par-

'IJ:
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- I" de la gent que s'oposi a aquesta me na Ció soci et .li~ ~d' ~t~t~

....n'hi h ). f?perque aurtl••• que em areu .
• Que sa'n fa, en una casa, deIs objectes inútils, que estorben?

Se'la destrueix, oi ,

,
IÓ lar-li d'en Mdstelse Tal com és, ho veig dif:f·cil.
~t Hi he continuat pensant al llit, ben separada d'ell i insomne

fins a La matinada, -q uan m'he endormiscat sense adonar-me "n i pe~oca
í estona, ja que ell ha escollit aquell moment per despertar-se i mun-

tax-me altra vegada rellotge en mh.
Quan a la fi se n'ha anat1 tenia unes nausees tan intenses que

o he h.agut de c6rrefl lavabo a vomitar.
j-

a Avui, dos dies després, he pogut fer-li la pregunta que abans



ID mil, oi ?','

.o - D ., ! - ha rigut e11 '"'" Mu1 ti,plica-ho,P~~J!tl.-
• \ 1 ...

D saras más. Em refereixo a la poli cia, pe rqub

ven ?
tr.o_ Seria diferent - ha assentit - A1eshores sí. Per~ estem pr-e pa.ratias
ro' Et diré\~ cosa que sap ben poca gent. Aixo perque vegis que ho hem

"previst tot ••• A cada barri 'de la oiutat hi ha un dipbsit parque en
-JÚ eas de necessitat,i'le'strobin on es trobin, les nostres forces tin-

'¡' guin acces al material converrí.errt,:
1:1 De momen t no m~ho he cregut, m'ho havia dit amb massa faci1i tat,
u

A com si no tingués importancia a pesar de saber-ho poca gent segons

(~

r
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d.' ahir em va quedar al pap ti No he hagut de fo car re 'blit

amb n'a...,tllra1itat ~P litlHlrnmrnmmih dir-me el1 que no hi ha xempl histo-
r.icque una causa hagi fracf?-ssatsi els qui la defensaven eren oons-
oí.snte del seu ideal. s6c una ignorant 1 no puc coútradir-lo, pero .2h1

pens o que desbarra. D'a1tra banda, t ampoc no m'interessa portar-li la
~

contraria, perqut aleshores es ~lfiaria. Li he preguntat,doncs :,

- Per~ pe r imposar-se cal disposar d'homes i.d'armes en gran quanti-
tat i vosal tres, al oapdave.Ll , e ou pocs ••. No deveu passar de Ls dos

~l Tostre ••• Es 01ar que no hi entenc !

per ~is o set i t'hi atan
l'~x~rcit, que ara per

ara no intervé en 1es,operacions, conpta amb prop de nou mil oficials.
- Fero diuen que té un armament enve~lit ~ he pret~s jo -. No sé si

Ja hQ pots ben dir. De tota manera, les armes no les necesitem per
res. Es tracta de ter un treba11 4e persuaci6 que •••
- I si aquests descontents que us caldra dmmusmrinbll destruir 8 'aixcoa-

,
propia confessi6 seya. He oomentat~ dones:

No les hauries de contar, aquestes coses. Et po;s oomprometre.
I a qui et areus que he conto ? - ha fet ello
No ho sé Perb de la mateixa manera que m'ho dius a mi •••
mmmammmmmws No t'he dit res. Qu~ els sa~ries trobar, a~uests dipb-
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No.
- Ni tu ni ningú. Estan ben oamuflata. Rem pres ta~tes preoauoions

que, per no cridar l'atenoió, ni els ootxes patr.lla no hi passen.
Si ~s • #

a1X~ •••

~ 1, a part d'aixb, ara tu ja es pot dir que ets dels nostres Les
nostres idees tenen aixb de bo, que convencen qualseTol que tingui

~ .la intel.1ig~ncia una mica desperta. Per desgrac~a, entre el poble,
hi ha mentalitats mo1t pr_imitives •••

De tota manena 1i he dit - tu siguis prudente
E+a un.consell que em costava poc, tota vegaMa que ara ja havia

deixat escapar un deta1lprou revelador que, nl/estio segura, un dia
o altre ems far~ un gran aer-ve í., No ha de ser pas tan difícil d "es-
brinar per quins carrers no passen mai les patr.lles ••• Es per aixb
que he deoidit no parlar-ne als de 1#oposici6 del senyor Anela. Es
evident que ella 1 nosaltres no peráeguim el mateix. Seria est6pid
pmmmR8mmm sibstituir uns 'amos per uns altres.

M'he repensat. Es a dir, he compres que tritif¡¡s eepez-eninformaci6
i que s'estranyaran' si no torno a posar-me en contacte amb ells.
He telefonat doncs al ndmero de costum im'he tonnat a Teure amb

" " ¡,'1 invertit, el qual, com era d esperar, a ha engrescat poc amb les
~meves notioies. De segur que ella el saben amb més precisi6 que jo,
el nOMbre de policies 1 d'oficials de l'exercit ! Perque no li he
parlat de res més.

També'·érem al 1lit i jonomés tenia ganes de riure Estava con-
. ,

tenta perque avuf ha fet un die alegre i bonic, assole11at, i d 'al..
,

tra banda em feia gracia trobar-me allí, despullada al costat d'un
marieta que no parava d 'allunyar-se quan me li atansava maaaa ,

- Caur~s del 11it ! - he rigut quan ja era a la Tora.
'.



te

Jp

.-
)1"[

1

,f)

o

:6
rp

H

I

q

Ij-

-320- u B
No ••• Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

~ Sempre m'he de vemre amb tu ?
- J?e:,rara, sí.
• 1 no tens por que et eonproaet í , aixo de fioar-te entre llengols

amb una dona ?
- No - ha dit -. Tota els meus amics saben que s6n necessitats del

servei •
,

- Pero no poden tenir. la seguretat q~e no te n'aprofitaras •••
Ell gairebé ~'ha ofes :

.- Mai no he a~at amb una dona, jo
N'hi ha gaires, com tu, ,entre els Tostres ?
La majoria. Som un moviment viril - ha pretes.

Es eLar he hagut de riure '.
,~ 1 les dones que? No en teniu ?
-S:t, unes quantes. '
- Dauen ser lesbianes. oi ?

- No facis tantes preguntes i vesteix-te.
Jo he sospirat :

- Si triomfeu, estem ben apanyades, les dones
1 aLeehoz-e.e, no s~ per que, he'sentit una gran tristesa. El dia

s 'ha enf'osquit o

Li he parlat d'en Mústels. Ja era molt tard i no hi havia hagut
,

ritual de cap mena, potser perqu~ aquest cop s'ha ~Bmmmmmmmmdmdmem

paasa t cinc dí.es'sen se venir i estava massa impacien t per entretenir-
, se. Es oLaz- que amb un hom e com ell aix~ no explica res" No m'estra-

nyaria que el ritaal fos aquest : que un dia determinat, diguem el
nBllnBIl;1 quart, no nllhihagi".

He comengat aix! :
- Mestranal •••
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~ Et volia preguntar una cosa ••• Tu estas contentt amb mi ?

Ell, que deia bocaterrosa, s'ha anat girant a poo a poc,
~aturalment - ha dit tot reposant la ma en el meu ventre -. Sobre-

tot ara que ja no et fas la melindrosa. Reconec que el primer dia em
,

~as defra~dart pero després m'he dit que la teYa reacció no havia
d'e,stra.nyar-me;al oapdavall no estaves acoatumada a anar amb ofi-
eials •••'Per que I!l "no preguntes 1

Li he agafat la ma mentre abaixava els ulls amb un gest humil i,
oonfús •
- No ho sé .....Es que tino por de perdre't. saps ? No mll!heportat bé

amb tu.'
- Quan ? - s'ha interessat amb la veu lleugerament alterada.

rDes,del prinoipi. No he sabut oorrespondre a la teya oonfian9a.
-,Qu~ vals dir ? Quina confí.anca ?

Tu sempre m'has parlat am~l oor a la ma i jOt en oanvi ••• He fet
, é' "mal fet, ja ho se, i Qomprendr que t enfadia, pero a ningu no li a-

grada haver de confessar que a la seva propia familia ••• Es tan trist,
Mestranal !

Pero de que paz-Les ? Que, li passa, a la teya família ?
P::::. ..

eosíraetl;gut - he mormolat a la fi.
/,

amorosa~ fins llavors no he vist que
Lnquf.e ta't ,

- Es que ••• és que tino un
Ell mlha mirat gaireb~

les meves paraules l'havien
- Un cosí! Ets formidable, nena! Tens un cosí detingut i tu et pre-
aupes tant que •••
-Es que va agredi:+'un policía - l'he interromput.

Va agredir un policia ! - ha repetit ell, i m'ha tustat les ouixes,
cada cop més rialler.
- No t'enfades, donos ? - he parrup~jat jo.
- Es olar qu e no ! Gira't - ha diT aleshores.



que ja esmunyia les mane cap a sota les meves natees per tal de faci-
-o~ litar-me el gest quah he recobrat l'esma suficient per separar-me amb
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De mamen t no 1 ;he en t es , perque aquella .n o era o Bita~er
excitar rrí.ngú , pero pel que sembla ell traba estiI'1Ulsorf.jono en sé

veure cap i, si, en tornava a tenir 6a:le~, tan sobtactament uz'gerrts

- No.

~J3 brusqueria.
I .b - A~tra vegada ? ....1i he cridat amb una ve u fosca i ara jense hipo-
·..ta e res í ee de co Lom ,

- Vine ! - ha manat e11.

,
ms en Mústels, l'existencia fora la l1ei del qual acabava d'acceptar aens,

,
)..L Al capdave lL, ~s un oficial de la policia i un exces d 'exhibici6 el

podria perjudicar prop dels seua superiora.
Bena ••• - m'ha oridat discretament ~ Puja.

00

ID

I

)

Potser ho hauria hagut de fer, pctser hauria bagut de @mmmemm

oonsentir-li el caprici amb l'es~eran9a d'interessar-lo verament par

fer-hi es cafaLl.s, o om un episod.....ino rme.L que no escandalitza ni provo-
ea repres~llies....Po tsez- sí. Exactament coro l'altre dia, perb, l'he
cb.l í det , ho he oblidat tot, excepci6 feta de l'exig~ncia intoleyable,
i he corregut «ora del llit abane no em brutalitzés. Cadsscú té el seu
limit, i aquest deu ser el rneu.

Que ell no el respecta ho becomprova t qian ha vingut cap a la po~
ta amb les roans a Ica des i. mJfiEPlJ'll8!JbamwtImlDmmthmtheJ!tttulli:mrinnllirU!J1bmp!!IfimmqlIlUmmmmBI

arnmmmmmmmBmmmmmmemmm ha intentat d'~batre'm am~na plantofada que, si
, " .l!...t1Jl.lQ' ,mfencertM, m'esten. Pero jo ja fugia per l'ob~rtura i escales .. 18,

cap al pis de sota, on no ha goaat seguir-me perqu~ anava despullat.

No vull que donia espectacles.
Aixb tu

Ha torna t apressadamen t cap dfiritre,o~ 'ba vesti t en un tres i
res abans de sortir altre oop, are amb la meV8 roba. Jo, que havia
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pujat fins a mig repIa, en veur~'l he eorregut oe
ell tampoe no ha intentat de perseguir-me, sin6 que s'ha quedat dalt.
- Posa't aixo.

M'ho ha tirat per damlnt la barana, sense que jo ha reeollis.
- Ero quedaré aquí, despul~ada, fins que te'n vagis.
- No crid-is ! - m'ha reeomanat - ..Ja me'n vaig. Puja.

No; de primer ves~te'n.
Ha obeit a repel, amb la cara enrabiada i, en passar pel meu da-

vant~ s'ha tret ~espectivamente un bitllet de la butxaea, un de sol,
i l'ha 'deí.xat caure als meus p eus,

Cobra't - ha dit, venjatiu.
Jo m'he limitat a xisEl'ar, segura de l'efecte. 1 sí, l'expressi6

I

91 de la cara se li ha obert com una casa violada i t ot segui tha arren-
"so cat 8- córrer "cap a i 'entrada, on ha rebatut amb violencia la porta del

60 carrer. En aquell moment, jD, que també havia corregut, acabava d'ar-
1 ribar al pis mentre alguns vains sortien a l'escala buida a preguntar-

1:1 se que paaaava ••• Feia z-íure,

ns

ID

Tres dies despr~s. Aquest vespre,a~ans de"sopar, he entrar un
moment al "Planeta", m~s
llargues, no sé que fe11i
metra ningú. Em passejo,

que res per mat~r el temps. Les hores s6n
ra Les barraqqes no hi vull anar per no compro-

dones, 1 pots~r beD~una mioa més que no seria
f conveniente

1 Ng pensava que ell hi fas, en aquella hora, de manera que m'he
quedat una mica sobtada en veure'l 8mb uns co0panys. No ens hem dit
res i, al cap d 'una estona, ells se n"'han ana t , Mentr:estant, jo ja
havia lligat conversa amtflnaltre noi que no deu ser un olient habi-
tual, perque mm traetava molt eerimoniosament, co~ si de veritat fos
una senyoreta. 1 l'assumpte no hauria pas prosperat si a ell no se li

~( hagués acudit de tornar, ara sol. Es la seva preslmcia que m'ha empe-



nyut a,fer el que he fet,el c,ue practic2ment

desconegut a passar una estona 'mb mi. Ordinr.riament s mpr delxo

que els homes prenguin la iniciativa i aleshores,si l'indiv5.du em
vé, ero.li~ito a donar-li un preu.

I

Ell, el noi, no ho esperava i fina i tot s'ha posat vermell de

1"emoci6; no hi ha dubte que 1i agradava. Ha ae sen+í t rapidament, tan

de pressa que he pensat que tenia por que em repenaés. No s'ha acabat

de ereur-o que, parlava"sertosament fins que ja é re m a casa i ha vist

!GV que em comencava a treure,' la roba'. Era un xicot agradable i delicat,

: 1: d 'aquests que et tracten COI!l una persona i volen parlar una estona i

r

-,
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acárieiar-te, i aixo l·ha perdut, perque tot just es dispos8va a

muntar-me quan han tnlcat 1nsistentment a la porta
,

~b - Deixa, que truquin - l~ he dit, pero els cops eren forts i ell

30 s 'ha poaa t nervi6s, de manera, que no m'ha queda t .mée remei que sal-
,

" o tar del llit. I,al capdavall, que m'havia pr-opos at , sin6 a í xb : enge-.
"

1: losir en Mestranal ?
o Ha entrat directament a la cambra, des del llindar de la qual

s'ha quedat mirant el pobre noi abans de manar-li :

Fot el camp '!

\Ji

Ei, no corrís tant ! ...he protestat jo -. Es un oLaerrt ,

Fot el camp,! - ha repeti-¡¡ elle

- Ambquin dret 1••• -ha comengat el xicot.

Per~ en Mestranal no l"ha deixat acabar. S'ba tret la pistola

mentre avancav a amenagadorament cap al lli t ir; amb les derrt s serrades,

ID) ha rondina t :

o

l '1 ....Dret f

El xicot ha recol.li t la roba sense denan ar né e aclariments i ha

¡¡¡j- corregut cap a la peca de fora, on es deu haver Yesti t. No bo he

1IJ ja que en Mestranal ha tancat la porta al s eu daz-nera , Jo !1'he asse-

gut al 11i t.

- Molt bé, ara ja has fet el pinxo •••
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I oontinues fent-mo •••
- A partir d'ara ~ ha dit aquí només hi entra un home : jo.

Es casa,meva ! Smmmmmés No ets ningú per disposar de la meva vida.
Ni per pegar-me. s6c una persona Ll.Luz-e

,- No toleraré que m'humiliis - ha fet, adusto
- Jo ?

sí. Mentre dormi amb tu no vull que vagio amb cap més home.
Pero ~s que ja no hi dorms, tu, amb mi. Hi dorMies Des de l'al-

tre dia, s'ha acabat. No et creguis que em vull pasear les nits cor-
rent per les escales despullada perqu~ ~u eta un vici6s - m'he anat
exaltant, sense t~-me:r;-¡o-. No s6c una cosa; s~c una dona ifo~ qu~
m,' agra da i ~m1ñmblfi} qu~ no !!l'agradar. Em ve nc , si, pero vene un amor
norna.)., jo ! Si vote aíxo altre, demana-ho a una al.tra !

Ell brandava eleap,ple d~admiraci6.
No entens res, no has ent~s mai res!

_ No. Qualsevol dona se sentiría afalagada, enorgullida •••
_ Ves~te'n, Mestranal ~ li he demanat ~ No ho vull tornar a discu-

tir ..Es que ~no i sempre sera que no,
M'he aixecat i he comengat a ves;i~-~e, con si d~onés l'entrevis-

ta per acabada, perb ell m'ha subjeota~ el brag., ,

_ Deixa aixb ••• Esta bé, no en parlarem més, Si ~s Wla qüesti6 le
prinoipi, no hi tino res a dir. S~ respectar els prinoipis,jo. No

oblidis que s6c un oficia+ de la poli cia •
...No oblido res Perb deixa'm ve stir; tín o f're d,

Fioa't al llit, donos.
Llhe mirat, SUSpi08g, perb lla~ors he vist que em somreia.

-Mo¡t bé. Rerorda el que has dit.
- Ro oonpliré.
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gradar. Ja s~ que te'n vas riure, perb e,n el fons •••
- No siguis ximpleta. ~airebé tothom en té, de parenta detinguts.

I a m~s em vas dir que no era res pol.f tdc, Va barallar-se amb un po-

.,. lo
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Ho hem fet OOPl ~s usual, OB' '.e(b' m<{j atque
l1!Wmmm.mg¡mmrnl/ulllll ha introdui t un al tre ritus in dit n aix ca r--ee dues

, 'vagades a boure aigua mentre estavem en pIe ooit. He quedat tan mera-,
vellada que li he preguntat :

Et fa set ?

- No - ha dit ell amb la naturalitat que sempre parla d'aquestes co-
ses -. Es per diferenciar bé les et~pes.

Quinas etapes- ?

Ja de u s haver observat 'que encara no s ón les nou , ••

- I qu~ ?

- T~enicament, dones, encara s om a la tarda.
- VeIs dlr que a la tarda stha de fer,en tres etapes ?

No, quatre. Int~oducci6~ pausa, prosecusió, pausa, 1 conolusi6.
S~n mine - 11 he fet observar, pero el1 ha dit :
No, les pauses oompten per una.

Deoprés d'aixb no té res d'estrany que 118(;irenunoiat a més ola-
,ricies que poteer encara ho haurien a.cabat d 'enfosquir Hai no en
tramré l'aigua c~ra, d'aquests prooediments, i la veritat ~s que
me fa.

A e11, pero,no hi ha dubte que l'acompliment d'aquestes cerimb-
nies, ni pot lliurar-s 'hi sense ,ser contrariat ,el posen de ben humoz
i 11 donen una sensaci6 de benestar que el ~a més accessib1e. Ho he
aprolitat i, eompui no hí teca, li,he dit :

- L'altre dia, quan et vas posar,d'aquel1a manerao em vaig mam creure
que ho :feies perq ue est.aveamolestat ....

MO,le.sJ;at?
sí. Acabava de parlar-te d(aquell paTent detingut. No et podia a-
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- si. 1 no és pol~tic. aixo ?

- No, no ! - ha rigut ell -. Un simple incident d'ordr públio. Una
..mica greu, si vols, parque va faltar a l'autoritat per vies de fet,

pero ae'n sorti1'8 amb una pena re2.a1ii'\Tamentlleu. L'han jutjat, ja ?

- No en sé res. Temps enrera vaig preguntar, pero ningú no me'n va
'saber donar ra6. Em sembla que al nQua~ter"ctuen les coses tan emboli-

cades que hi ellÉ! mat eLx os no s 'hi enten en. fI

Mústels, es diu ?

~, .."Ql_?rqu e e "h í, entenen !

es duen'al ~a, ordenadament.
ha pr_o_testatel1 -. Tots e18 a asump'tea

Ja es veu que tu no has hagut d'interessar-te mai per ningú !

va-ha i ho veuras. Pob:re lústels, perdut/entre milers d'e¡xpedients
o com se'n digui !

E1I ha reoollit el nom a l'acte.

~ SI. Coro ha saps ? Que el ooneixes ? - he fet l'ing nua.
Si ho' acabes de dir !

Ah - 1 he esc1afit una ria11a de ximpleta mentre l'abra9ava _.
s6c tan despistada con al ~Quarter" !

Ell: ha tingut una sortida més o menys humorística que no s'acaba
d 'avenir amb la seva pe r-sonaLf tat :

..
Amb la diferencia que ells no ha s6n •,

- Millar per en MiÍstels, dones ...he repetit el nom pe r tal d'assegu-
rar-me que no l'oblilfária, i llavors he can...riat de conversa •

..No 11 he demanat res, dones; les ooses han anat prou bé per evi-
tar-me posüibles discusions posteridrs si un dia 1i passé~ pel oap
de tirar-me en cara que m~he volgut aprofitar de la seva posici6.
Si fa algun a cosa, la fara per propia iniciativa Si no, ja tindré
~mmm6~mmmmmmm acasi6 d'insistir. Confiem-hi.
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Eren dos qnarts de vuit de:'.matí quan han t ruoaf a la porta. Tot
1 l'''hora,tan desacostumada, m'he cregut que seria en Mestfanal, el
meu ún~c visitant llevat del noi de l'altre dia, en el qual ni h8

peDaat. Per aixo, en trobar-me dava-nt els dos desconeguts, anava
despentinada i duia dnicarnent la camisa de dormir, massa transparent
i IDaSSQ curta per acollit" persones estranyes a lfl!!levaintimitat.
Es clar que a e116 no el~ ha fet res, tot seguit han posat uns ulls

"'eixerits que contrataven amb la duresa de les cares, de les barbe-
tes ecbr-et ot , energiqu8s i gruixudes, de gos de presa que ol.ava les
dents a fons allí on ha mossegat. O sia que es veia d'una hora lluny
que eren policies.

He tingut un sobresalt quan han dit que vol; en fer-me unes quan-
tes preguntes, pero eLs he fe"tentrar, naturalment; no em quedava al....
tre remei. T"ots dos eren alts i grossos i s 'han instal.lat feixuga-
men~, un d'ells a la butaca i "l'altre al divan, mentre els deia que
m"'anava a veDtir. Pero no n'ho han pe r-mes ,

- Ja est~ b~ així - ha dit el m~s corpulent, un individu de barba
ton serruda que 1i blavejava 1 tot .....Serem breue ,
- Es tracta d"un tal M\1stels - he 'en cadenet l'altre

deIs meus moviments mentre procurava seure BRAme tan discreéament
com la roba m'ho permetia •

• Tenim ent~s que voste ~s un fa~iliar seu •••
L·~nima m'ha 0aigut als peus, per~ue la iufo~flaci6 només podia

haver-los-la facilitada en Mestranal, el traidor. Com que era in~til
negar, he oontestat afirmativament :
- si Sore parents de lluny.

Estero.investigan t les seves activi tats dur-arrtel s darrers temps,
des que va abandonar la easa del seu pare.
- M~s b~ els hO}diria el1, aixb - he replicat.
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lent •
- N~ s~ si els podre ser gairc ~til ••. Fa molt de temps que no l'he

vist, potaer treé o quatre Mesos enrera~ Va ser quaro em va dir ~ue
~rem par-en ta ,
- Li ho va dir ? - s"han estranyat ells, amb motiu •

Si J'o no ho sabia, a casa no se TI "hav í.aparlat rraí , de la aeva

fam:ília.
No es eoneixien, dones ?

1!'!lI No. El vaig veure per~r1llieravegada en un bar - he anat improvi-
sant - 1 en saber que ero deia Bena va d í r=-me que ten:íeruparentiu.
En corrjunt , hi he parlat potser tres o guatre vega des ,

- Tres Q quatre mesos enrera ?

- si.
- A q~ es dedicava, aleshores ?

- Em va dir que era pages. No ~s verltat ?

L'home ha alud!t la 'rasposta.
- I despr~s van deixar de veul~;s ?

~!.El vaig perdre de vista de la mateixa manera que l'hav1a
gut~ casualmente

- Coro vol dir, eaaua Lmen t ~

- Dones" •• Es el que p aaaa amb les persones Ir Coincidiu en un lloc,
us trobeu unes quantes vagades i despr~s ja no ue torneu a veure ma~
,mes, o Un s al ca]) de mol t t emps ,

L~altre s "ha repenjat contra el respatller de la butaeaj,proba-
blement per'!!lirar-meles ouixes dés d 'un indret més favorable En to-
te ¡'estona no havia dedxa t. cl'estudiar-me...,les.

"- 1 de que parlaven, durant aquestas entrevistes?
Sempre van ser molt curtes ••• De res de particular De pel.licules

1 COses per lrestil. També de mi Ero sembla que 11 agradava.
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- QUi 1i ho va dir ?

.... Un noi que de vegades an ava al".lben, Els havia vis t junts •••
Com se diu ?

í~ ... No ho sé. ?tIaino me~l va presentar. Un cop vaig sentir que l'aname-

.. ..gut i jo vaig preguntar-li que havia fet 11erb no ha sabia. Jo vaig,,
.i: pensar ....me que era perque tcmps enrera va insultar i agredir un poli-
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Que li deí,a *i

- Les coses que se solen dir a una no í a que 860 boniea •••
Va demanar-li que dorMís amb ell ?

"""No ..
~ Q sigui que mai no va posar ~ls peua en aquesta habitaci6 ?

... No, ma í ,

~ No .va parlar-li del moviment ?

- D",e.._quin mov í.manf ?

- Ni va proposar-li que entré~ for~mr-ne part ?
No ero va proposar r~s. De quin moviment ? - he repetit

Ells, pero, de pregunta no en contrer tav en cap Volien respostes
i prou..
~ Sabia que l~havien detingut?

sí -' he eonfessat.No em podia contradir, de"'prés d "hav ez parlat amb
en 11estrana 1.

nava "el car-bone r-v - vaig i~'!lprovisarde nou •
.... Era carboner ? Tenia un estab1iment ?

H'he arronsat d'espatlles~ desinteressada.
:ríesav í.at ho vaig interpretar eom si es ctediqués afer caz-bó , Al

boso, vull d í r ,
1 en el va veure ?

~ Quan erova dir aixb de la detenei6 ? Pel carrer Travesoava la pla-
ga del merc*t i el1 venia de l~altra banda. Em va dir que estava detin-
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1i ho va contar el1, aix~ ?
Si, un dia que paz-Lava de coa es :del camp Ero va semblar que no hi

donava cap importancia.

L1altre s'ha inc1inat cap al meu escot.

9 I el c8~boner hi ha eEtat mai, aeu! ?
No, tampoc_ No es pot dir que hi hagi parlat mai, fora d'aquest

dia ~ del.mercat.

- Quina mena d'home és ? Ens interessaria una desoripoi6 com més

detaliada millar - m'ha demanat ~l I!J.~S corpulent , que ara s'havia

tret un llapis i un oa rne t de la butxaoa ,

- Mai no m~hi vaig fixar gaire ••• Un horne ooc tanta, ves!

L'aItre brandava el cap i, ga í re bé anb doLceaa , ha dit :

COIn pot veuze , hem pre feri 1:; est alviar-li mol~stie8 ~ J!od'i.eP.lhaver-

la convocada al "Quartsrtl en 110e de vifiitar-la a casa seva •• Rs

r-aona bIe, danos, que espe:tJem una o ol s Lcbora o í ó e í ncera pe r p ar-t de

vost~ •••

- Perb si he dit tot el que sabial

- Potser sí. Ara ens inte~essa la d~scripci6 del ctirboner.

He h agut d 'inventar-me 'n una : al t, prirú, cara xuc Lada , orelles

grosaes, nas curt, llaviE carnoBos, ulla menuts •• ·• El del oarnet ho

ha apun t a....t tot

hn aoabar, lettre ha volgllt aa ben :
..,

- Voste en que treballa ?

- Bé ••• - he vac í.Ls Lat , sobta-da, perb el seu company 11 ha ad re ca t

una mirada z-epz-ovati va, cO~i 1"home ha gués r'e t un a p.l.anx a , i to-(¡s' dos

s"han regirat, 1ncbnodee, ab an s de reprendre l"inte!'rogatorl. pel 00-
¿, clJ.. •

mencament , o sigui lIIlBl meu suposat pr í ne r- encon t re amb en Mt1stels,

al bar.
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ganes d 'arre.plegar-me en alguna cont ra d.icc í.ó , pef!~

,
na que ells~ En aquell momant ja havia co~pres que ero conveniA d·s-

co~ce~tar-los i tot d'una he cBnviat dA t~ct-ca, COL si m'hugu~soin
fet posar nerviosa EncreuBva i desencrRuava les ca~es, les repleGa-

.
va sota m.6U, ,tnrnava a aJ.1area::--lest les obr~ i les tancavi¡tRn aviat

inclinada endavarrt cara amb el tare p ro je ota t en r-ez-a, coro st no m'ado-

nás de com eL3 en'l Lamí.ní.a ... Blls s'anaven po san t vermells, la re~J-

pí.r-ac í ó se '18 .feia pesada i el s ulla e Ls briIlaven corrri volguessin

competir amb el sol que oorsencav a a entrar per la finestra. Jo em

penaava q""ue no intentarien res J que respectaréen la tlpropie'tat" d 'en
~

Mest.falla1 par esperit de coe , par ddec í.p.l í.na. pero ~s que no havia

p'revist 'que un d~eLLs, el menye corpulent, es v eur La obligat

cap al water amb una exp~essi6, tr-asbalsada que f'eLa r&stic.~.

L'al'tre* aoL, ho ha a pr-o t'Lt at a l'acte.

- Jo aóc d í fe re n't ... ha dit .. i m#ha posat la m~ damunt -9. on ens po-

He vist imr~,ediatament que em ocnvenaa , Si en l"iestranal m'havia

fet traici6" aquest pod...,iaser un aliat. Li he somrigut :

~ Aqui mateix.

- Quan 9

:!)e6~..Vine en aquesta hora.

No acabo el s8rvei fins a les nou.
Vine a les nou, donc~.

La perspectiva l'he: eng re ac at tant que les mane se 11 e.scapaven,

pero li he at ur-at la Lní.ci a t.á va o t empa en senti~ 1 'aigua del d1pb-

sit .. Qua~ha entrat de nou el sen c ornpuny, donc s , torn~veI'1 a estar as-

seguts l'un davant de l' al tre, 1I!lr.1bbils 1 ell amb un a .r;Tflgunta a la

boca :

- No p0t afegir res més ?

F..m pe ne o que no - he dit -,. De t o+e mane ra , si se '13 e eude í.x a1-
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Ens hern Rcomiadat dones arnicalment, el menys corpulent rl'al1b
m~s pansit 1 ara amb ganes de perdre 'm do vista. ~'enia mot í.ue per
estar hvergonyit.

/

Em pe neav a que en Mestranal em farta una vüü ta, pero no ha
v~ngut i me n'aleg~o. S~ que tin~rem une eocena,no puc pas_fer veu-
re que no sospito que l'interrogatori d'ahir lis obra seva i tampoc
no ~s d'esperar que ell ho negui. Ara, coro que d'explicaoions no en
valdr~ dona r , el més iacil ~s que hi hagi cri ts i viol~mcie6 i, la,
veritat, en aqu88t terreny (tue les de perdre. !?lm~s senzill seria

..no tmrnar-lo 8. veure, d esapareixer i ,deixar c6rrer a oueat a aeump t e ,
pero e éc ma saa mbstina..Aa per resigna.r-t!l'hi~Ja que he o onencat , em

c!l anar fine al final, passi el que passi 1 ningd no m'assegura
que, encara que sigui de passada, no pugui fer=me amb alguna altra
1nfo rmac í.ó de va lar, e om la del f3 dip'bsits d" armes. 1 s i no a t:cavés

.. "<jv,¡C
d'ell, per mitj~ del corpulent. perque 8~h lZl penso jugar a coa des-,
cobert~ Amb el1 disposo d~avantatges : nc el temo i en canvi puc fer-
li mal. Sap perfect?-ment que en venir aquí es propasa8 1 fa la

, .ca a un supericr •.Mirar~ d aprofitar-bo.

Ha acudit a les nou i deu, directament liBmiha del "Quarter·', i
des del llit li he cridat ~ue ~ntr~s~ Feia un quart que tenia la
ta oberta.

Tal com rn.'imagin8va,s"ha quedat encisat, amb els ulla fits Ell
men damunt, incapa.9 de separar-los del llit on reposava prou desco-
berta per revelar tot el que pretenia ama ga r- amb el meu ges't falsR-

I

ment púdic~ de professional Aixb,perotno ~ prou lJest per haver-
bo vist.

S"ha at anaet anb les man s a:;L'J\ree.nesi eLs ut Le 1:DRganentterbols,
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potser sense adonar-se que mor-moLava 1;o't de paraules '~~jffi u ~! i~

ni teni a esma d " acabar de confegi r-les .Pero no calia, la eeva acti
tud era prou e1oquent.

He deixat que em bea ás i fins~ tot me 1i he abz-a cat enjogassada-
ment sense prepcupar-me massa de la fortor ofensiva del seu cos suat,
pero després, quan ja era al llit, li he aturat els entussias~es.
- Espera he dit -. De primer hem de parlar.
....Parlar? Que hem de dir '?

- Moltes coses. Tu ja daBS suposar que 'una noia coro jo no es d6na
WÍ1m!llm a í.xí , tan fhcilment ••• N;I'hiha molts que e.:nv oLen , pero no a

tote els d.ie que sí. Tu aap s el que donarien alguna pe r trobar-lIse
al teu 110c .?

.A.h(fJr'TayEsté.va masea atabaLat pe r t'tkflN4J una resposta escaient, i més
encara perque ,hi havia una cer-na contradieció entre el que li deí.a
i els me~us gestos, car tot parlant 1i he posat les mans sobre les
sinas, invitant-lo a que m'acariciés. Ha balbucejat, dones :

s! - he fet -. Que em donar~s, tu ?
Tino dues mil pe eaetea ••• - ha oomenca t ,

I

I

- No, no, no vull diners ..Vull que em diguis una cosa.
Qu~ ?

.._ Par que em vau venir a interrogar, ahir ? Qui us ho va manar?
Ell J~a separat una mica.

No t·~o pud dir, aixh. 36n coses del servai.
M'he ~ogut ama lleugerament, per refregar-me contra el seu oos

amb un gest invitador, i he sospira-t
.'

- Es una llastima.~< Va ser en M~tranal ?

No pue dir res.
Ja saps que s6c la seva a~iga, oi ?

Ha asserrtí.t muda nen t •
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- Pero tu has v í.ngut perque ahir et va í g agra dar ni,

de rr.ti••• T'has dí.t : La Bena deu saber fer l~mor i dintre eeu es dau
e~tar nalt b~. 1 ~o veritat, et pue estimar nolt ••• si vals. - L'he
ac ar í cí.at sense deixar de mira:r-lo, atenta al canvi deLs seus u'íLo -.
Vols ?

S'ha inclinat endavant amb una violbncia ~aldes~=a, profandament

alterat per la invitaci6, i he permes ~ue em tornés a besar aban s de
separar-lo per repetir :

Vols ?

- Em farhs tornat boig ! ••• - ha mig braolat ell~
si - he dit -. Tois dos ••• Perb digues •••

'11- Por que ha vals saber?
Va ser en M6s~anal ?

Ha fet que sí am b el cap i jo 1 "he recompensat amb una altra
besada abans de proseguir :
- Per que? Sospita de mi ?

Ho~hB tornat a d1r amb el cap, aens e at reví.r-coea ccmp rometz-eI s
anb paraules.

. '?
Es pensa que s6c c~mpl:ce d'en Mbatels.
Pensa que ho peta ~er.

Pero en r4úst els noinés es va barallar amb un poli cí.a••.
No. Forma part ••• No puc~ Bena, no t'ho pue dir !

Qui he ha d~, oa oe r ? Tu i jo no he' corrt ar-em a n í ngú , En1estlmarem,

ene; es t íriar-e m mo1t, s ampr-e que vulgu.is, t.an t ee v ega des COM vulguis •••

Oi que em vals estimar ~olto~ vaga~es ?

,.... - "T".' B.::>J..-o.-1.IElJ.xam, ena •••
"De que for~a part ?

n'un mov1ment de resistencia J~s él dir , no ha eabern del cert, ho
suposem. Bena, jo ••.

- Quin moviment ? Qui hau detin3ut m~3 ?
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- Ningú. 1'10 ha volgut parlar.

L'heu torturat ?

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

En veure que es resistia, he 1nsistit en les rneves car!oies, len
tes i prolongadesf tant,que a la fi, incapa9 de contenir-se, ha for-
cejat violentament amb els genolls per tal d'obrir-me, pero jo he ri-
gut mentre brandava el cap.

- No, m"has de contestar.
....DespÍ'és•••
- Ara. L'heu torturat ?

Ell ja no em sentia, maldava amb tanta porfidia que he hagut
d"empentejar-lo severament tQt dient'-li :
- Ets m~s fort que jo, pe r'bun heme sol no pot fer rcstsi una dona

es nega... Digues, 1'heu torturat j [

..,.sí :- ha oontes t at amb la boca escume jant.
Pero ~s viu '?

...S1, sí r

- On el teniu ?

Al Quarter ~•• Que no puc m~s, Bena !

.....V~ne, dones -- he dit, 1 1'he enllagat amb bra cos 1 came s, disposa-

da a deixar-li un record inesborrable que em permet~s de serYir-me'n.
I hG he aconseguit, ja que en acabar encara em besava ~ no parava

de repotir
~ena,oh Bena, Bena •••

Li he amo í.xat els oabells., les galtes una mica z-asposes 1 blave-
jants com l'altre dia.
- Ets feli9 ?
- Si, Bena, molt •••

Ho pots ser m~s enoa ra , Cada d La , si vols Perq jo n omés estimo els
qui m'esti~en. M~hQ has de contar tot •••

No sfJ re~és.
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pW)paren t si en r1eztrana¡ té le Lntcnc í.ó de fe y-me det}f ~a.d~Humanitats

-No mp les diusn, a mi, aquertes coses.
- Pe rb les pote e abz-í na r , No ets un policia qua18 cvo í., s1n6 un in spe c
toro
- sí.
- 1 entre vosaltres us ho dleu tot. Es natural, 01 ?

.Ara ell e m mdrava , r-occLés , una mica s ep arat ,
- Ets un d' elle, dones ? De 1. a re sisteneia '?

Mira he fet, sen~e contestar-li, apartant-oe més -. Mi~a'~ ••• Es
. " ,,teu - i Sr! pa saej av a les maria pel ces -,.Pero no m agrada compartir

les fidelitats. Amb mi ha de ser tot a canvi de tot.
'- Vols que ero perdi, oi ? - ba dit 8r!lbun deíx de tristesa que es-
berr8va tot el que en el1 pet haver-hi pe policia •

...No. Si et vo.l.guée pe r-dre, ja ho hauria fet J;~ntenia prou amb dii'
a en LVlestranal que em venies a vo ure , No - he repetit -,vuJ.l Gonser--

var-te,..,Quan trobo un aman t OOIn tu •••

- Per~ .m'invites afer traici6 - ml'ha interromput.
- Tets hem de trsir. una cosa o altra. Ara tu has d'escollir entre

mm ella o j o,

~ 1 si escullo contra tu ?

- Res. No far6 res.
No he diries a en Mestranal ?

No. Ml'haflf~t felí9 ,i no et vull cap mal.
Ni si et denuncio ?

- Ta~poc En aquest cas només et demano una cosa, que em torturis tu.

No podría.
, - J,T;!, b o sé he dit simplement, i ens he~ quedat tots d0R callats,... ,

mirant-nos, jo tan intensament com podia, amb un}ulls on el¡ deu ha-
ver 11ggit el que no hi hav ia , ja que despl:éFl r'["haabrncat i he sentit
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que el seu desig creLxí,a de n ou ,
- No... - he di t/ar:tb un ges t la s •

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

si ••. ha plOrmmlat e Ll,,
Ja Y.O seria el mateí.x, Ara sé que m~I!11hBU!!I!le.mIIlml!!J.ll els prefereixes

a ella.
.... lTo ~s ve ritut

- Ha d1us •••
No et vull perdre - he. afirmat e Ll , amb una ven tendra, deSCO!legu-

da. - NQ sé si ma í ~e"n pe ne d í r-é , pe rb •••
- No, no, mai, t'ho juro ! - gaireb~ he cridat mentre el premia eon-

tra meu ~ i aLeenor-ee he tancat eje ulle pe r no veure la seva cara con
gesti.onada.

Després m'ha contat tot el que sabia : a en Mustels l'hanfntf1rro-
gat 1 pegat ceda dia des que el van detenir tara fJsa la inferPleria,
mig baldat., No hi hE! cap esperan9B de fE'r res, caldrien maSSR compli-
eitats i els agents salen ser fidels als seup oaps. Ell, fins ara no
ha intervingut en l"afer perque tenia un altre servei relacionat amb
un tr~fic d'aT.~cs que fins abans d~ahir 1'al~re no ~an liquidar amb
l'empresoname.,Jlt de tres dones i cinc home e que pasaaver/soVinYi la fron
tera per oompte d'una organitzaci6 internacional. ~'he assabentat,
dones, que b.iha altres gr-upa que s 'oposen al siG""",tern.ai que el comba-
ten, pero s emb La que tots s6npetits, desconectats entre 311a 1 'que

.fan po c mal. De fet, he quedet una mica decebuda , O ~s un bon OOJ!le-

dian t o ve ritabler:n.elntno e ap gra 1:1 cosa .. t-r"he tret la im.pressi~ CJ ue
Ipeguen una roJea a tort 1 a dret, sense mirar prim, amb l./'esperanpa

[~ t'dLJJbI
d'encertar,de tant en tant. iOaeQaAFel$) tenen una mica de por, per
xb es mostren tan durs, tan e ever-e, i mal.mencn la eent ae nse !mmJhm

dispoaar de proves que els ·comprometin. En principi, conei~aren tothom
COI!!.un enerlic.
- 1 a tu t'agrada, de fer aquesta teina ? - 1i he prpguntat.



Un animal ! - he repetit -. 1 no vull que ha siguis, sents ? No

vull que em toquis amb unes mans que han pegat altres persones •
~ No m'hi puc pas negar ••• Qu~pensarien ?

~ Quan hagim alliberat en Mústels, deixaras la policia - li he dit,
1 ales.hores m'he quedat a "allb més sorpresa, pe_t'que ben mt rat que

~ re- ¡j- se me'n fo$, del que faci, s1 no ro' ~s ree ni 1'he de torna±' a veure

- Ei, alto! No aLl.Lbe rar-emrrí.ngú , No t'acabo d'explicar que és im-
~m possible ? ••

- Ja ha veurem. Tu·observa •••

~v ens separa d'el1s ~s l~ voluntat de combatre un mal original, com4,v~.

;1- que divideix el m6n entre víctimes i botxins. pe~u~ es aixi, no ha
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No et pregu~to aixo; et pregunto si t'agrada.
~ Qu~ vals que et dí.guí, ? 't~s un a feina com una a.ltra.

- Ets un animal ! - he exclamat sense poder-me aguantar.
:ra, tu

quan me n'hagi servit ?
,.

Pero no he tingut temps de pensar-hi, ja
qy.e el1 ha fet :

- Tot t~ un limit, Bena.
On ? - 11 he preg~ntat, agressiva.
COJíl, on ?

- Al llit no he vist que en tinguessis pas cap •••
• Aixb és d1ferent - i ha somrigut, satisfet amb ell mateix.

Enc az-a que Ifembli inexplicable, en el fans ~ s un bon jan i en
/¡;.t l·

el q.....ue vulgui EhJE4Ul que sempre comenei per protestar ..Pensant-hi bé ,

de segur que n'hi ha molts, així. Malta que, sense el sistema que els
afala.ga els :mals instints, seri en gen t corrent, eom nasal tres. •• Bé,
no, no és aixo. Tampoc nosaltres no SOfl gent corrent. ara. L'4nic que

sé.
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Nove Ll,int,;rroeatüri, a casa, a cornptede dos polioies descohe-
guts que han r-e conenca t com si e Ls a eu s COI!11J3nysno m'hague",o'n pr -
guntat mai res. No se'n cansen, s~n infatmg8b~es, rep,teixen les pre-

gun t e]CO.Pl si aeabe así,nd 'invamtar-se-les •••
Aquests m'hf-1-trobat vestida i u'he evitat,doncs, escenes com la

de l'altre dia. Per la resta, els d'avui eren primets, freds i d'una
polidesa que pretenia amagar ,la duresA de la sova insist~ncia He
procarat contestar amb les mateiges par~ules del primer interrogato-
,ri i, sostinguda pel record de la meya complicitat amb Orinella,el

·ffieifpolicis,he aconseguit de mostrar-me serene d'un cap a l'altre
d I'entrevista..

:Fas est ñepa no eLs he perdu t f'ins 'a la nit , quan ha acudi t en
Mastnanal i, d'entrada~ 11 he dit que ja se'n podio tornnr per on
havia vi:ngutt que amb gen t com el1, de mena tan traidora, no m'hi
feia. Davant la meya escomesa, ha fet tots els papers de l'8uoa ; de
primer 8 ~l~ovoLí,apreridz-e rient, deap rée s 'ha exauea t amb la seva
ob1igaci6 i.a la fi m'ha amena9at amb ter-me detenir. Aixb darrer
se to ni so, cosa que e n cer a r-l~hafet errrabí.er-mé s,

M~he negat a dormir-hi, en aixo m'he mostra~ ferma tot i que
m'ha pegat •.Per tal d'evitar, en el po seLbLe , una accí.ó venjativa, 1i
he dit :

No em tornaré a fic2r al llit amb tu fins que em treguis tots a-
\quest e esbirros de damurrt, No ne fet res i p rou desgracia tinc de

ser parenta d'UD detingut.
1 sí, a í xb 1 'ha oaLmat una mica, si b~ ha liIbm contes-tat :

~]lisque tu no et fas canee e que esterorode jat s d'enemics.
L'altre dia e18 menyspreaves, - 1i he recDrdat,
1 els menyspreoJ perb aixo no vol dir que no h~gim de vigilar.

Precisament ens podem permegz-e de menysp rear=Los perque vigilem
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- Donos vigila fora :1' aquí ! En lJ. oc de fer-me aqU~i~~

hauria va 19ut que t 'interes. .es s í s pel meu pa r'en t ,

- 1 qui et diu que no m'hi he interessat '? No te'n preooupis I t.an t ,

d'ell. Tu com~lGix amb el teu deur0 ••.
A~b quin deure ?

- Arnb el qUé t8ns amb mi •

.., No ven tine cap .. Ningú no po t obligar-me a do rmí.r amb tu.

Ivr#ha tornat a agre(!ir i fine m'ha retorgat els :pite, pero"jo he

ae but de í'cn se r=me 1, amo un cop de g eno Ll , me 1 'he tret de damunt

coro he pogut. No ho eap rava i, el ~~R curi6s, ~s que la neva salvat-
:...('1 gor-í.a 11 ha t'et gr~cia* J<:X refar-se, ha dit ;

,
. !

9

'o

rí

$.J .

-. Ets una petita fera, pero es t í,c aCOS~UI!Je.t a domar=ne de I'lés ferot-

Hn pret~B besar-me i S~h8 mig
,90rtit nmb la sava, pero del res-

tunt re~, e;ba hagut de qU00ar anb les g8nes~

F1r s que aqueste em deixin tran~uil.la - he insi1tit •
....Molt b~1! 11e tota manera , ara ja han ac aba't ,

1 d 'en MQstels t qu~ ?

Rel'3~ Aviat el deí.xaran lJ.Luz-e ,

JIi'hE.' que da t ve í errt visiona .,

-- 1 l.' agressi6 ? No el condemnaran

- No s'ha provat res - ha dit ell,

?

1 en aquelJ moment hp comen9at a

malfiar-me - DeUR e~tar contpnta, oi ?

Jo he ment í t

TDnt roe fa. Yul}_ dir qu e me n "alE'vro, perb al capdava L; el c one c

pon , .Ara ja ho deus saber, perGuu de segur que has llegi t les meves

de oI ars oí.ons .. M~s que res ero. pre o cupav a vol que p odí.e s pcnua r tu, i

ja has vü,t qJle ro í.a b6 Ni amb rL,i no poas deiXR~ de .u.: po1ioia
, " phe Lamenta t -. r;n fi, no en pa r Len mas , Torna derna, si vo l.e , otser

hr.ur~ caTIviat d'humor~
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"Pe r-o ja no em fa por Al ca pdava l.l, poli cj. o YlO, ~s un hOI!lO i

avui rn#he sortit aMb la ~evc. Es olar que ho he pAgat : tino el 008
é p Le de b l aue i ar-a , hoz-ee d oe pr-éa , eJJ plitts encera em fan mal No o on-

. t: ...d·prenc que es pugu1 ser uan sa ~o.

F(~iR b~ de no f ta r-P16 "n, La prtme r-a COS él C}Ut-1 P1'ha di t l "O:rmnfC>-

Ila ¿¡s que en Ht1stols és mort , V¡;.mma_t dr-J.o ahi:r',a prine!'6s hores

de la mR~inBda, als subter:ani~ 1el ~Quarter", un tenen una ca~bra
destinada a les exe cue í ono , En Mestraual, don ce ~ va mentir-me, pe!'-

rien a deixar-lo l).ture, ja 1"hag í an liqu:!.d8+' ..

Perb per qU~j per qu~ ~ he f'e t ,

Ell vol:.i.a co ne alar-me i A 'ha mast r'a t IJ1~S tend:re QU8 no fa preveu-
re EJl seu fisjc una mica brutal i la oara Lnexpz-eaa í.va quan no la hi

trasbalsen eLs desficJ.s de la ca rn , sí, les ap arc no ee no 11 s6n Jiua

favorE',bles.,.perb he tingut e or t , ~s un bon noi

- Em sap g~eu, Bena, de veritat •••
Pero jo no es ta va d í.e poee d a a ac ce p+ar=ho ,

- Greu ••• Quan~s n'has matat,tu; des que atA policia ?

Cap. lii hu un e e rve t e ape c í.a Lí.t z.a't en a u eatia feJ..na ..

"'"PerO has oontribnit a proporcionar-los víctimas, hao torturat gent,

has ejudat a f'e r comp'l í r unes lleia injustee •••

JUl ha aor+í.t par la tang"'!nt:

....Bf'D a. •. Je t' es t i no •• ~.

....M4'est1mes ? UnE\ perS0119 qUE' l,.st~.r;a un aernb Lant scu , n í. que ncmés
sigui un, no pot perseguir ala innocents No veUB que ~s contradicto-

,t ri ?

~1 LNo hm se ....

~ J O sí">e OJ:1 pota pagar l' aP.1O r d ".rn <? c:r.iqtUJ'R anb 1"odí c:p e sents pel ..
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- Berb jo no et coneixia, Bena •••

Ho ha dit amb un poeat tan trist que m'he deixat entendri~, pe-
r"bhe c,Q,Jllengatper voler amagar-ho :

- Ets un animal, Or1nella~ s6c ximple de deixar que dormis amb mi.
No, Bena ••• Aixb ~s diferente
Animal - he z-epet í.t , pe,rb.l~he abr-aca t ,

Es possible ? Es possible que all'bque ha c omericat amb una fina-
litat ben determinada es converteixi ara en una altra nosa ? No és

,
pas el meu tipus d'home, i ~s un policia. Que ho fa doncs que avui,
precisament avu1,quan la mort d'en Mústels pesa damunt meu, l'hagi a-
collit anb un autentio desig de ser,estimadat de lliurar-me-li ? No

,

m'he mostrat provoca~iva 1 ens~em fet l'amor amb.senzilleoa, amb ho-
nestedat, com dos en~orats. 1 el m~s curi6s és que ell, l'animal, a-
quest tros de carn batejada, ee n'ha adonat i en acabar ha dit :

,/ 1-
/AIIJBe'na••• Ets ~ doLea !

Una ,plllta,s6c
- No, no !

Uha puta 1 un policia. Galdosa parella !

Perb ell m'ha fet tancar la boca amb una besada, fins que ja no.
pod1a respirar. ~esprés hem parlat seriosament i ell s'ha ofert a
xar el cos. Sembla que ho poden fer, a despit del q~ue va dir la Fro-
re a la Sera,si bé ~s d~ficil. Pero jo no ho he volgut.

- No, ens po tjs sen lll~S dtil a díns - 11 he.explicat oom si ja hagués
accedit a fonnar part de la nostra colla, i ell e'ha quedat mirant-me,
indecis -. si - he proseg~it -, si em vols has d'estar al meu costat.

Es massa senzill per acudir-se-li que amb el mateix dret podria
exigir-me que jo em pos~s al seu, i per aixb ha acalat el cap, sense
at·revir-se a contradir-me perb preocupat per la po aí cí.ó en que el col-,
locava, més perillos a que la nostra Rapidament, he dit :
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, t "hi .se que Jueues pel!..."Ene la hl jugucrJ1Il$.'ñr+.itiíl!.- Ja
jugadR amb tu, t'he fet c onf í.an ca ••. N('\.em pots defraudar, Orinella,

jo vu l.). ser felie; amb tu •.•

- Ene mataran a tots ~os'~ ha mormolat ello
No.. No ene- poden agafar a teta _ Cada día n 'hi ha I!l~S i guan~rBJ"eI!l.

Quarl ?

No no sé., pero n ~e st í c ~egura. I si no gus nyem •.~•

I si no guanyeu ? - ha repetit ello
Guauya:t'an. el' al tres ~ eLs que vinguin desp:r'ós (h~nosal tres.

I no at fa por morir ?

- 81..

I a pesar d'aix~ •.•

He mogut el cap.

- .A pesar d' atxb lo

Ell ha reflexionat un mocent.
~ Potear enn en podríem anar •••

No ~e'n vu1J a nar-, no me'n puc an ar , No ho errt ene ?

<:<.1 . t '0~ ••• po ,ser.81. • No hi havia pensat mai.
..- Po t s er ne havd es est.imat maf ningú - 1i be dita' - S'ha d'estiMar •••

1 qu~ hauria de fe r ?

J.:'orestimar ?

No, a~b vosaltres.
De nonent, pateer res. Respectar els detingute, treure duresa a

ozdz-e a , no MaltY8.Ct8.T ninct •..

- 1 en Mestranal ? - M'ha prGeu~t8t 81ee~ores •
- CO~ vola ~ir ?

Et~ 18 seva Bmiea ••.
s~c la tevat Oxinalla. No vols que hi vagi, oi ?

. j L "'1 t L .=1 t "'J-O "'n_i.ré anb rrí.nt:r.1.~. I'_!I>.S ~ S ~cNo hl an.r~, me . raur~ de \18~ln r ~ ~.~. _. u



oi':

-345- u
la tevm aJ'Tliga,la teya amant , la teya dona ••• Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

- Pe rb s éc un arrí.na l - ha r-ec o rda t ello

si, el meu animal - he rieut - Alt, co r ......pl.lcnt i amb la enz-a fe ...

rotge. Vine •••

S'ha quedat fine a les dotze o la una, no ho s~~ perqu~ se m'ha-

vía para t el rel:l..otge ita m~s,. Lt.avora es t av e endo mrlac ada , He sen-

ti t CON caraí,n ~va de pun te tes j. la per-ta del pi s que es tancava sense

s oro11 •••

- No he CB1:1Viat RJ:l.d 'huI!!or .... 11 he d~.t en obrir--li la p rt i ~ i el1

Treu lo carena - m'ha nana't,
Rt repeteizo que no he canviet d'humar.

I el1, de non, cor.tenínt la sevf' ire ..
.... Treu la cadena ..- 1 al cap d r un mom errt , en veure que no l'ohe!a

He com.p1ert la me_va para u 18.• Oi que no t 'h:".n t or-na+ .., 001 star ?....

He estat a punt de -preguntar-1i : "I :}u~ n'he\.l f'et , d1en Mds-

tels 1", perb m'he contingut a tem.J:)s,haurd a hagut de donar maesa ex-

plicacions, si no a e11, als altres que vindtien.
- ,
~e he dit. - Ves-te'n,No em trabo

Que tena?
Ja t~ho pots penaar~
No et cree. DeLxa f m entrar.

- Et dono cinc segons PsI que ee veUt ignorac la situBci6,no sars
que si no t'han de~ingut ~6 perqut jo ho he impedit ••• Si no obres,
em rento les mana del que et pugui passar*

Par-Lava amb un to tan f-"'e(1, -jAUJ de o í dí t , QU:3 en un Li a npec m'he

vist arib les nans ernrllmi1J ad es, en un 11 ~labita o í 6 de 1 h Quart'01'" ten"
tada per ~u~tre o ninc gori1ee ••• He de8pAs~at ln cndana.
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- Exacte - ha reconegut -. I avu1 no et pago,no t'ho has guanyat.
Ne val1a la pena de replicar 1 m'he 11mitat a mirar-lo amb un

esguard absent mentre es Yestia, 1 despr~s. en sort1r del dormito~i

.. r
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I jO:,rancuniosa
- Fes el que hag1s de fer, 1 ves-te'n.

Em pensava q~e no s'hi atrev1ria, en veure'm tan gla9ada, pero
d'sscrdpols no en t' cap. Podia baver lluitat, com l'altre dia, i ja
estava a punt de fer-ho quan m'ha v1ngut una desgana que m'ha de1xat

'"sense forces. I, al capdavall. que s6c, sin6 un sae on els homes es-
cupen la seva c~neup1sc~ncia ?

L'he acol11t com una morta, inerta. anh els bra90s caiguts al
llarg del oos.•1 eJl, inoonseient, ha preguntat :

QulJet passa ?

- Ja t'he dit que no em trobava bé. Has enllest1t ?
M'ha bufetejat 1 jo, metaforicament parlant, 11 he ofert I'~-

tra gaIta; o sigui que no he reaccionat. Aix~ l·~a aIrat més ..
...Que pago, eh ? - ha fet entre dents -. I vull estar més ben ser-

vit.
- Quan no m'amenacis - 1i he replicat~

El1 brandava el cap d'una banda a l'altra.
- Acabarem malament, Bena •••

S~c de la mateixa opini6 1 tot segui t he pensat que em caldri·a
desapareixer, abandonar la cambra; araja no hi hav1a de fer res, a-
111, en Múste1s era mort. PerQ e11 ni aquest consol nG m'ha deixat,
perqu~ abans d'anar-se'n encara m'ha dit~Qom si hagu~s 1legit els
meus pensaments :

I que no et pass1 pel oap de fotre el camp, perqu~ et~rob8r1a
mi no h1 juga ningú.

~ N0 - he fet, amarga Ets tu qui jugues amb els altres.
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. He anat a veure la mare Es la prim~ra vegada que torno a les
barraques "des que vaig llogar 1 "apar tam eji t , Ella, que ha estat con-

'n tenta. no sap que aquesta visita potser ~s un adéu. Tiric
se ments, la seguréta t que tot aí.xb no pot acabar bé. Ara,

,1

H] nal ja no podré fingir. No ~s COI!1 amb la mare I que s 'ha quedat corlven-
10 cuda que t et em va estupendament. Es faeil d 'enganyar, ella.

Els companys ne hi eren~ perO en'canvi he vist en Fordi
:1 m'ha fet entendrit' ll'espontaneitat amb qu~ ee m'ha llengat al molle

q

, '- Quan tornaras, Bena"? • volia saber.
La mare també, ~s cIar, pero jo he fugit d'estudi.

- No depén de mi ~ he dit.
Per'b poteer el.

Par l'Orinella, al qual he fet'veure que nQ havia sabut res m6s
d'en Mestranal, m~he assabentat que els de l-QPosici6 han tingut al-
guna relliscada. Ell mateix ignora quina, perb només així s'explica
que els serveis de ~eguretat hagin decidit practicar unes quan;es de-
tencions i escorcol1ar certs locals on pel que esmbla es reuneixen
sata excusa d'activitats mercantils Q professionals •.

Li he fet donar les adreces exactes i, quan ha ektat fora. he
telefonat a.l=meu contacte;' Després del que sé, no n'esper0 res de bo ,

,d'ells, em penso que ja hO'vaig' escriura" pero no em sembla d~cent
consentir que rebin ei h0 puc evitar. S~n criatures humanes, com jo.

El mar~etaJ de primer no s'ho creia. fina 1 tot se n'ha rigut.
Aixo et diria a tu en Mestranal l '- ha exclamat.

Quan he comengat a recitar-li noms i adreces, set en total~ per-
qu~ si n'hi ha m~s ¡'Orinella no ela sabia, ha canviat de to. Amb la
riella glacada als llavis, -ha saltat del llit 1 ha corregut al tel~-
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, .- I si esta v1gilat ?

L'ha penjat de nou, amb un gest d'espant, com si fos una b~stia
que el podia agredir, i ha assentit :

- TRns ra~. Potser saben m~s coses que no ens imaginem ••• Que faig,
ara ?

Estava atabalat, no hi ha dubte.
-,Ves a veure directament el teu contacte. O telefona des d'una ~a-

bina públiea.
- si, tens ra6. Potser valdria más que m#acompanyessis UnEl parella.:

Per0 jo m'hi he negat :
- Ah, no, no ! 'Cada~eú 6ue faei la seva feina. Jo ja he ~omplert.

Em penso que no us podeu queixar.
Ha hagut de eonvebir-hi i ha comen9at a vestir-se apressadam~nt

,
mentre ja deixava el llit. Després hem baixat plegats fins a la por-
ta del carrer, on ell ha fet cridar un taxi pel porter Jo me n'he
anat a p eu, cap al paz-o, on hi ha ooLoms , arbres i sol

No en tenia n~idea, pero segons l'Orinella, que ara ja no m#ama-
ga res, hi ha m~s d'un miler de persones desaparegudes. o sia que han
aband onat la 'llar i els lloc~de treballsense que se sapiga que se
n'ha fet. Cal remarcar que aquestes s6n les dades oficials referi-
des a casos comprovats. La x1~ra real, díu ell, deu ser molt m~s creS-
cuda. potser d~ dues mil cine-eentes. Se sospita que tots ells poden
integrar moviments de resist'elnciao que aca...J>aranper integrar-los
s1 no se'ls descobreix abans que'tinguin temps d'establir contacte.
La majoria d'aquests desapareguts s6n hornes joves o relativament jo-
ves. perb tarnb~hi ha dones i algun vell En general es tracta de
" "

up gent moLea tadc a pels Plg¡mmrbmmrilm,individus de la BIF, si b~ d'altres es
fan :OonecfissC9ssense causa apa rerrt,sense p rovocaci6 La policia creu
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Ara b~ : l'activitat diguem-ne terrorista no correspou a aques~es
dadea, tote vagada que els grup s que operen" amb molta discontlnuitat,
han de ser per fOT9a reduits a jutjar per les seTes manifestacions
pÚbliques. gairebé tates el]es ignorades'de la poblaci6 en el seu
oonÓunt• Els serveis poli~ials tenen la seguretat que en aquest mo-

~ ~

ment només hi ha tres eolles en acci~, identificades pel q~e ell en
"

día la naturalesa espeoifica de les sevas activitats. O sigui 1ue
cadascuna d'elles t~ la seva manera propia d'actuar i aix~ permet de
distingir ....les.

A aque~ts grups proletaris cal afegir-hi l'oposici6 burgesa, re-
oerrtment descoberta, si b~ ja eoapdt ada de fa temps, en la qual fi-~

guren comerciants, industr2.als, advocats. metges, intel.lectuals,
. - I

po'tser algun funcionari ••• En saben poea cosa f encara, i le.s accions, ,~ . '

simult~nies de :r"altra'nit no els han permes d'eixamplar aquest 00-

neixement.,'tota vegada que en cap deLs centres visi tll5tsno es desoo-
¡"\

bri res de suspeote i els tres individus detinguts al.leguen que hi
deu haver un error, q..Jle"s6n ciutadans d·ordre, responsables •••

De primer he quedat una mica es~rany.da que~_a despit del meu
I

R.~m.~avis, no tothom abandon~s casa. perb després he compres la ju-
r,

gada :'si se n 'anaven es delataven~ Ara, ,en canvi, es poden fer l'in-
nocent. No cal oblidar que tets s~n gen~ ben relacionada que es poden
d8fensar 1 als quals la policia tractara amb miraments. Els cops nom6s
s6n pe~ nosaltres, els humils. Per comen9ar. els tres detinguts els
tenen en cel.les de primera, perqu~ es veu que"n'hi ha de tres menes,
o de quatre si se'n compta una de-reservada als dirigents i que fins
ara no ha tingut mai Gcasi6 de servir •

..Els h1 tancarem nosaltres - he rigut quan m'ho ha dit.
Ell, pero, ~s esceptic.
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Oíno dies sense veure en Mestranal Ni ganes, naturalmente Deu
JO estar molt ocupat.coord~nant els difer~nts serveis que han ptes part
sr! en les darreres accions contra l'opoaí.cí.ó burgesa.
iq Estie ~~s tranquil.la i aquell presentiment malestruc sembla

,
80 que es vagi esvanint. Pero hi ha un problema sense resoldre.

iD He z-ebut un papar que em prega .de passar peL ~Quarter" dema pas-
so sat 1#a1tre', o sí.ael dia tretze. No s~ qui 1 "ha portat, l-he trobat
lb sota la porta en tornar a casa, 8.' la yarda. Lll1stima que no el portes-

sin unes hores abana, qusn era amb l'Orinella.'Ara m'haur~ d'esperar

DO fine demh passat perqu~ m'aconselli "Es a dir, qae pot aconsellar-me
rJ Que hi vagi.,naturalment'lltJa aabem que un pz-ee d'aquesta gent equival
oq a un ordre. Enaara pr~u que no m'hagin vingut a buscar per endur-ae'm
1:,3 entre dO¡:Jagents, com solen fer.

'Id Fa una hora que he matat·en Mestranal. Escric per fer una cosa o
e altra~ per veure s1 recobro la serenitat mentre espero l'Orinella

que ha de venir a les nou <t.-uartsde deu. Ja voldria que les fosain

Orí

He,perdut el cap. Quan he sent1t (tueem deia .•
Mentre en tingui 1

,vt.. me'n cansi, ,- ganes. prega _7 1. r¡r n0 perque quan
~ ,

en tingui prou paee.a.rhe a la residencia especial En conve fer bondat

o

donca ,

he allargat la ma cap a la tauleta de nit, on h:t.havia le'stiso-
rres. i les hi he elavades a l'esquena. potser na ~u profundament per

ma~ar-lot per~ despr.és')quan ha vacil.lat. he c~ntinuat apunyalant~
'1

lB lo amb tota l'~nima fina que s'ha quedat quiete
Per qu~ hav1a de contestar-me d'aquella manera en preguntar-li~

- Ha de durar gaire temps, aixb ?

M'havia ~osseit com l~altre dia, en fred i amb ganes de fer-me
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significava la convocatbria, de la qual ha pretes que no tenia notí-
eies. El fet ~s que estava irritat i, m~s que res, deu haver vingut
per compensar amb mi d'altres frustnacions, qui sap si de caracter

I

profeesiot)al•••
(1

1 ~ra ~s mort(J eaf.gut sobre el llit, amb una cama penjant , tal
; ~

com l'he deixat entre els llen901s plens de sang, prop de les tisores
I

que se m'han escapat de la mh quan anava a colpir-lo encara, ja 1n6-
S8 t1~ment, potser aens é ira ja, arrossegaaefp.erun impula sord i incon-
:), trolable .que em duia a assegurar-me que ma1 m~s no m "humí.Lí ar-í.a, 0-

"

\ ,1
te blidada de les conseqüéncies que no pod~~ eludir perqu~ ell, en el

,\

tl seu m6n, ~s una persona importante
J" Tinc ganes de fugir, d'abandonar el cadaver en aquesta cambra

I

8 i no pensar-hi m~s, perb no he puc fer, caLdrá que eL faci desaparei-
o

"9 xer,qummt6amtbque pl'1QYid'evitar que e...ltrobin al meu llit quan eLs

rp

.9

seus companys investiguin i, en primer l¡oc, Tinguin aquí, a casa de
la seva amant •••

Aquell present1ment que ja m'abandonava, ara es confirma Estic
perduda.

L~Orinell m'ha retornat la confian9a amb la seva serenitat. T~
el eostum d'enfrontar-se amb situacions enutjoses i,passada la prime-
ra sorpresa, ha dit espontanmament
- Cal treure'l d'aquí.

\ ,
~ S'ha solidaritzat doncs amb eí meu aete, que ereu que he fet per

1

"amor d'ell, tot 1 que no l~aprovi. Compr>n, perb, que m'hi hag~ vist
Qbligada quan ha intentat de for9ar-meJ 1 m'ha abra9at.
~ No t'amoinié, ens en sortirem.

M'ha fet bé, sobretot, aquest plural que m'arrencava,en la mesura
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haunt.a faltat aíxb, jo tenia l'estómac tian remogut que he vomitat dues
vegades., la segona sobre el terra mateix.

- Ara - m'ha dit en veure que ~m recobrava - ~mmDmmBmmmmmFAqDemmamm

mmmemmrnmmmMmmmmmmmssm oonvé que tu continuis fent la mateixa vida de
sempre, com si no hagu~s passat res. Probablement vindr~ algú a inter-

U B....352-
d ~tn"1k (J r·1k e. a..e U niversitat Autónoma de Barcelonaseu pptimism i taSl d ut-Ja tatscompartir, pero em costa

després d'haver-me dit
- Aquesta matinada hi ha hagut dos atemptats, u~'e11s mortal, oon-

tra oficia1s de la po.lí cda, 'Res no s 'oposa a qu~ n'hi haci hagut un
a1tre que de moment desconeixem.

~- Pero deuen haver estat fet amb arma de foc ••• - he objectat.
, "Ai)co si .

Na podrem pas amagar que e11 ha mort a cops de tisora. Es una arma
que de seguida fa pensar en una dona •••

A el1 na 11 ha ca1gut ni.ref1exionar':"hi.
- Ht ha maneres de dissimu1ar-ho, mmmmmm ....ha dit - El cremarem.

M'he quedat esglaiada i em dee haver posat tota p~l.lida, perqu~
el1 m'ha Bubjectat, com si tem~s veure'm caure",

Com ? - he fet amb una veu blana i desmaiada •
...El durem f'ora'ciutat. S~ d"un indret on podem regar-lo amb gasolina

sense cap perill. Caldr~ esperar la nit, naturalment
Ha volgut "empaquetar-lon de seguida" de tota manera, i hem pro-

cedit a embolicar-lo amb els llengols que tamb~ convé de destruir, ja
que segons e11 la sang es renta malament i m~s' val no deixar rastres.
Per aixb ha inspeccionat meticulosament el mi1mib matalhs, on només hi
hav~~una taqueta menuda que hem fet desapareixer amb una punta de

,
reta encesa repetida sobre el llengol net ambque he subs~ituit el
Tamb~ m'ha i'et frega:r el terra que hav!em embrutat una mica abans
eudmr-se'ns de posar-hi un grapat' de diaris destinats a cremar amb la
roba del difunt, el qual no ens hem p~es la molestia de Testir.
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. ,- Ah, no, a~xo si que no De seguida notaricn que els amagava alguna

cosa.
~ i '- Pitjor sera s te n vas.

Falta queem trobin. Ningú no sap que vise a les barra~ues i, si
cal, disposo d'un han aaaga ta.Ll'- he oontestatt, pensant en el celler
de l'edifici oficial.
- No em sembla prudent.
- Es que no ho veus que jo no e~c com tu ? Si em porten al ~Quarter",

ja no,en torno a soz-tí.r-, No" far~ tot el q-.-uevulguis menys a íxb ,

Ell s'ha resignat.
- Mol t b~" perb deLxa-shotot ,aquí' Vull dir la roba i les teves co-

ses. Com si haguessis de tornar. Tamb~ estaria b~ que canviessis una
mica la teva aparenga. Pentiua't d'una altra manera, fes-te ten¡ir
els oabells, no et pintis els ulls 1 oanvia la forma de la teva booa.
També pots adoptar un altre esti~de vesti te,'amb faldilles llargues,
per exemple •••

Jo feia uns ulls eom unes taronges, en veure'l parlar amb aquella
seguretat •

..I'pez- qUEj,tot a±xb?
I

II!!' Si et busquen" buscaran una persona que respongui a la teva ~
mmpmm'maeMmmm descripei6 aotual •••

- 1 tu ereus que aquestes petites modificacions els enganyaran ?

- Ben oert. Si ho fas"ben fet, sf. Pensa que al capdavaLl,no et 00-

neixen personalmente
- si, ~~.lteu company que lIfenir a inte.rro,-gar-mela primera vegada

i els altres que van acudir després.
- T'han vist una sola vegada. No hi ha perill.

I tu ? - 1i he preguntat llavors.
- Ja pots pensar-te que no he parla~ a ningú de les nostres relacions
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Esoric dos dies despr's~ perb encara tinc tan present com si fos
ara el llarg trajecte en ootxe cap a les afore¡/en direcci6 de la
tanya, amb l'Orinella al meu costat, darrera el vOlant, i la carcassa
d#en Mestranal al porta-equipatges on vam enquibir-lo en baiBar-Ie
ell de oasa, amb tanta facilitat com si fos un sac de palla. T~ els
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- Si no ens sorprenen aquesta nit ••• - he reflexionat.
Si no ens s~rprenen aquesta nit. Vindré eap a les dues, quan no ~s

tan probable que trobem ningú per l'escala Ja no tor~aras, tu, dones
NQ. Me n'aniré de dret a la barraca.
Caldra que trobem un altre lloc on vaure'ns - ha fet aleshores _.

Al teu bar~i m~s val que n0 hi vingui. ~otser a casa ••• Et faria res
de venir a casa meva ?

"!'" No. Amb qui VillS ? No m'ho has dit mai.
Des que es va morir la mwva mare, fa yuit mesos, viso sol. Vindras

He assenti t.".
- On tuvulguis. Orinella. Sempre far~ tot el que tu vulguis - he a-

fegit MmÚfuamwmmEUmm i~pulsivament.
Ell ha somrigut ~

...No ~s pas veritat. Cap heme no et far?iter el que vuLgu í, , a tu.
M~s aviat ~s el oontrari.

" 1 et sap greu ?

No. Mentre et pugui tenir, no m-importa res més. Ets tan bonica i
tan doLca , Bena •••

L'he hagut de ter callar, perqut, de seguida hauria tingut ganes
de ter-me 1 'amor,i aquest cop l"hauria defreudat. Amb el cadaver all:!,
ben emboleallat en un rec6 de dorrrí.tori, coroun paquet de roba bruta,
no podia ser ni bella ni dOlgarCom ell em vol.

ptl>~r¡,c
He rp,,]N ¡@ :t~ que ens separéssim fins a la nit.
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tingir-me. Havia obe:..'tels ull.esense adona_r-me'n, com si hagués en-
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Ja eren prop de les tres quan vam arribar al boso i ena ndins-
rem per un camf de roderes profundes que va menar-nos a una olariana •
La barraea, una barraca gran, amb dos banc de pedra i un lla~ de foc,
era a dos-centa o dos-cents oinquanta metres. Jo vaig encarregar-me
de dur el bid6 de gasolina 1 el farcell amb la roba mentre ell toro.
nava a carregar el cadaver.

,La barraca era tancada, pero la vam despanyar. Dins, aense entre-
t ení.r=nos,vam col.locar les restes d~en Mestranal i la roba a la
llar i aleshores ell em va fer sortir per evitar-~e l'espeotacle~
Em vaig esseure a mig carní entre la const~ucci6 i la clariana, al

.peu d'un arbre, darrera una oortina de vegetaci6 que no em deixaria
veure el fum. D'altra banda, tenia els ulle tancats.

Al meu entorn, el bosc espetegava, es movta sota el vemtijol
, ,que esmortuia altres remors confuses, potser d animals,pero jo no te-

nia por. L'Orinella era all:!" a tooar, i no em podia passar res. La
seva pres~ncia, la seva serenitat, em donava fortitud No me l'imagi-,
nave pas així, el dia que el vaig oon~ixer, ~uan m'interrogava amb
els ulls fits en les meves cuixes 1 ~ra un enemic al qual calia en-
ganyar. Coropodia preveure que per mi es faria compl*ce d'un cri~, i
d'un orim greu ?

·Era all!, a la ba~:faca,a cent metrres, inclinat sobre el cadáver ,
amb el bid6 de gasolina a la m~, atent a com la vessava perqu~ no
s'encengués tot, i jo l'esperava gairebé t~anquil.la, sense amoinar-
me per aquella vida s~creta del bi!lscque en un altre ~O!!lentm"haulI'ia
semblat amena9adora. L~esperava sense impaciencia, segura que faria
les coses bé, que no s'atardaria un segon més del que oalia •••

I després vaig veure la seva tossa que avancava errsz-e els arbres
lentament, mirant a dreta i eSQuerra, perforant l'obscuritat per dis-.
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dcvinat que aeabava de deixar la barfaea.
- Aquí - vaig eridar-lo.

Va allargar la mh perque m'aixequés i digué
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- Anem.
PeI o'ami va dir-me que 1 "hav í a deixat ez eman t , despr~s d 'assegu-

rar-se que el foe havia calat bé. No es consumiria del tot, pero tam-
poc no s'h@ havia proposat; n'hi havia prou am~ue quedés prou ros-

I

tit perqu~' f~ impossible de determinar amb exaeti tud amb quina mena
d'arma l#havien matat.

M~hQ va anar eontant amb una veu monotona i lenta, aparentrnent
'1 swrena, i fina després, quan ja ~rem prop de la cí.ut.at , no vaig ado-
q nar-me que tenia la cara blanca 1 que ela llavis 11 tremolave~ quan

, .. \ \
V ca1lava. No vaig dir'res, per.o, vaig esperar que aturés el ootxe al

oapdavall del carrer del Riu, a un tret de pedra del barri, on m'in-
:J dmes. :
tn: - Ba iBa aquí.
Ja No - vaig fer - Anem a easa teva.

A oasa meya ?
[a Si. ~0 discuteix1s.
o~ Al cap de deu minuts pujavem les escales de la mena de mansarda
'b on viu i,dins, vaig aJudar ....10 a despullar, perque ell gairebé no po-~ ,

dia. No oomprenc enoara oom havia estat capag de ~enar el cotxe fins
[13 Él 'la porta;' tremolav a de oap a peua , Un eop e...lvaig teni r al llit,
3 vaig despullar-me al meu to rn i em vaig aj eure al, seu 'costat, ben a-

bragada. Ara els papera sl'havien canviRt, eoro si m'hagués cedit la se-
a va fortitud, p~duda davant les flames que devoraven una carn humana.

:ü Tant me feia que m"estim~s, i gairebé eetaea conve ncud a que no podria,
pere al cap de vint minuta la tremolor an~ minvant i tot seguit el

1 vaig sentir cremxer contra meu, i després dintre meu, fins que es
:~ Vam quedar-nos amb les mane unides mentre s'adormia senp.e ni
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nar-se'n, i llavors, a poc a po o, vaig saltar del 1

tar-lo per tornar-me'n a les barraques.

Mes 9

Fins ara no m'~ono que, ben entrat aquest mes, he oontinuat
escrivint eom~i encara f6ssi~ al vuit. M#ho ha fer'remarcar la Xela

.;.

en llegir les pagines que p:tecedeixe:m.De tota manera, no crec que
tingui.Baire importancia. Perb est~ bé que. rectifiqui ara que torno a
trobar-me-entre els meus i reprene l~ vida de la comunitat, augmenta-
da amb la pres~ncia ñe l'Olva i disminuida per l'absencia d'en Fordi.

Com ja diu la Xela, en saber qie 1 'havj.entancat vaig c6rrer a
" '.

la "Ins~ituci6 éielPmblelt del nos"tre districte amb la intenci6 de
treure"'l de les urpes d'aquesta gent. Tots sabem que alli ele nois i
les noies, en 100a18 separats, menen una existencia miserable i fal-
tada d'amor, coro en una pres6. La hi valia estalviar.

,Perb no ha estat possible. D~vant la directmra, perque el servei
~~ dirigi t per dones si bé als/taleers on se'l s ensenya un ofici els
mestres s6n h~mes" vaig pretendre que era la mare del nOi, un error
en qub no hauria caigut si no hagués estat tan trusbalsada, ja q_ue a
primera' 'Vista resulta evident que s~c mas sa jove per ~enir un fill de
deu anys , Es clar que ,tampoc no m"bauria aervñ t de res ser més vella,
allí les afir~acions tenen poc TBlor si no les reoalzas a~~documents,
com va dir-me d'entrada la dona, un sabre d'aspeete trist i desca~ada-
me_nt hostil que se"m va trenre de davant gairebé amb amenaces.

_ ~ero el podré veure, ele dles de visita ? ~ vaig pidolar.
No hi ha dias de visita ....va informar.:..me-. Si es posen malalts i

tenen parents, se 'la avi,sa; ~s l'tinica exce pcí.ó ,

Se "ls deu poder eecr-í.ure, dones ....
_ Des de,la promulgaci6 de la l~ei de majaría d'edat, no.

Em tancava totes les portes, i vaig ~olest8r-me ..
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La seva oomunitat ~s aquesta ~ va dir-me, altiva -, no la del m6n

de fora, que els rebutja.

Des del moment que el vine a reclamar •••

~ Sense oap titol .. senylbreta - em va interrompre -. Ha vingut amb

)'3 falses pretencions que la llei cae t+ga , No 1nsisteixi.

rre ~~rb aix~ no pot quedar aix!. No estic disposada a que uns carce-

11::1' llera sense ~miirla des t.rufxán una naturalesa tan sensible COI!l la d 'en

H.j- Fordi, envera el quaL sento que tine un deure , si no de mare , de ger-

D mana gran. M6S endav ant vcaLdz-a que proposi als companys d "assaltar

aques t estpbliment 011 dotzenes de desgraciats es migren fins als

El disset anys l; quan els res ti tueixen a.L m6n.

_el Ja fa tres dies que s~c rossa •. Em va tenyir l 'Olva i trabo que

H~J no f{-u d "13.110m~a bé. Tamb~ m'ha eneertat el pentinat, aab eLs ca-

bella aLl í.ea re cap a darrera, on formen una troBsa. Els ulls, les ce-

11eB i la boca merla he ar~egl~t jo a base d'a1terar. el dibuix, oom

,1"Or&nella Vé', a conseLl az-cne, També he segui t les aeve s indicacions

pe} 3uefa al vestir i ara he substituit les faldilles curtes i cenyi-

des par unes altres que m"arriben fina a l!litja eama, Cal con í'e aaez-

1Gb que 1 "'efecte ~s m~s sorpren errt que no espe rava s HCl>h1 ha dutrse que

la s~ha de confiar en els experts •. Un expert;, en aque et cas, admirat de

O~ la aeva obra, ja que avui, quan he acudit a casa s eva , ha posat una

cara tan estranyada que de primer semblava que no em reconeixia.

- See jo, eh ? - he dit~ rient

M"ha contestat que encara em trobava més boniea, pero no s'ha

'::'1:T entretingut gaire a afalagar-me, j a que tot segui t s 'ha posat a

parlar d'en Mestranal; m1s ben dit, de les rep~reusions que pot tenir

la seva desaparioi6. No l"han trobat encara, pero ara al ~QUarter"ja

ningú no dubta que pot haver estat victima d'un atemptat i hi ha una
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investigaci6 en curs que m'afecta. Quatre agents han d' nrneu

domicili, els dos primera quan no ero vaig presentar el dia que as e-

:l nyalava la convocatbria i e 16 al tres dos, d 'un servei diferent, amb

una ordre de detenci6 •

....Han interrogat els ve:r.ns 1 tamb~ s~ que han anat al "Planeta". A
~~ hores d'ara, tots els agents tenen la teya descripci6, completada amb

una fote robot que se t"assembla prou ••. vull dir que e e t "a seembLava ,

~.r També han mo'l es ta't el pare d' en Mdstels, al q_ual han obligat a esta-

)1: blir un arbre de parentius t ot i que ell nega que s í.gud a de la famí-

31'! Lí.a ,

)8 -1'han pegat ?

;"b No; per s oz-t, ~s maaea ve 11. Em penso que se'n sortir'ti,,, té bona

memoria i les se vea afirmaeions aeran cornp rcva dee a trav~s deLs pa-

renta. la sabem q~e les corroboraran. Tot aixo no ens ha de preocu-
.

JI par. hñ canvi m'amolna una mioa que hagin ordenat als serveis d'esta-

dística qU'8 mirin d 'establi't' el teu domicili anterior •

.(:1 ... No hi ha perill. Trobaran el d'una amiga que Ta morir l'any pa saa't ,

'1 d~aco14ent.

~ - Vivies amb ella?

~·f) - Ne •. Només a efectes oficiale r par si un dia em moLestave n, Coroque

-ro mai no saps OOIn van les coses, no volia que de ze t ruc rebés la mare.

Recorda que s6c menor.

sI ... Pero i abans ? - s'ha preocupat elle

.:.' @If Abana SI, és el ar-, Vols dir que bus....caran tan lluny ?

sq

- Es molt possible. Més valdrme que tl'amaguessis, durant una tempora-

da.

- ~uc acoDseguir una documentació falsa - 1i he dit.

Ah ! Coneixes algá que te la pugui fer ?

1 _ si; n'ha fet per altres de la colla. Carnets de policia, ja veus
, ~

Ha posat una cara que feia rimre, CON si aixo l'ofengués, pern
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aleshores ha exclamat :

- Sou el dimoni ~ - 1 despr~sJ 8mb un sospir
moment nQ et deixis veure gaire.

Un consell f~cil de seguir, tota vegada que tampoc no he d'anar

De tota manera, de

e.n'LLoc , Per précaúo í é , a partir d'sf,lues\;anit ja no do rmo a la barra-
ca de la mare i amb en Dermi, la Xela i l'Olva hem convingut que dem~
obrirem una sortida mmnmmmammammmemmmm a la paret de darxera del nos-
tre oau , Si un dia vénen i pe r atze.r no envol ten el ba rri, ens pot
servir par es capar-nos. <

, Em sap greu have r=ho d 'escriure ,pero no ero q."Jledamés' remei :
la meva amiptat amb 1 'Orinella es mirada amb recel per la gent del
grup. No hi fa res quel~home m~hagi ajudat a desfer-me del oadaver
d'en Mestranall que s#hagi cQ~promes 1 q~ue estigui dispo~at a donar-
me tota mena 'd'informacions que ens poden ser ~tils. En Dermi ho ha
dit ben olar :

- Un poli cia, aempz-e ~s un po'Ltoí a.•
;r.ro hi puc estar d'acord, naturalmente Ells no el coneí.xen i els

costa de creure que un esbirro, corodiuen, pugui enamorar-se d#una
noia fina a l'extrem d#oblidar la seV8 condici6 i traicionar els com-
panys.

- Per come ncsr - ha dit el mateix Dermi - 1"hone que l3scap ae de fer
trá'ioi6 una vagada, tamb~ en pot fer una alt:ra.'.

1 en l~ari :
E,l que no compre nc ~s que tu hi hagis oompr-omee eLs t.eus sentiments

Es degradant~ Bena. TUt tan ferma, tan decinida ••• Contrarliu tot el
que eres, tot el que em pens ava que eres.

- Ten1u po:t-que us trae;.xi "/

No ~s a í.xb , L'has fe:btrair a eLl, cosa que demost:ra que ets la I!l~a
,forta. Pero com pots confraternitzar amb tm enemic del poble que fina
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ara ens ha perseguit i torturat ?

L~he defensat, em sembla que amb vigor :
No aecepteu,potser, que la gent tinguin dret de rectifioar ei

l's'adonen que s "hav í.snequivocat ? Us estimarieu més que una persona
equivocada persist:!s en el seu error? Si ~s així, voldria saber per
que lluitem.

L'argument eLs ha impressionat una. mica i la Xela fins ha dit
~ . í- Evidentment, si t ho mires aix •••

10 es pot mirar de cap mls I!'iB.TIRra.Allí OIl vosaltres veieu una
traició, jo veág un home que aban dona una po sJci6 ~egura i cor1forta-
ble per jugar-se la pell aiubuna eausa ju'sta.Si el conde mneu , con-

~I demneu tothom que des de 1'illicino ha estat amb nosaltres.

··to

~n Era difícil contradir tot aixb i han acabat per callar, pero el
f

'1) r-eceLj prou que ho ve í.g, persisteix, el.scosta d"a.costumar-se a la
HIT de teni~al eostat un enemic tradicional de la nostra 0:1 asae, un de-
tfi fensor de l'ordre iue ens abassega. De monent, perb, m'acontento amb

qu~ el tolerin. Estic segura que,a poc a p~c, aniran rectificant.

rr

M,he vist a~b en Serbis, l'impressor, i erodiu que dema passat
l~altre tindré una documentaci6 nova de trinca Pero ja ha augmentat

!~ el preu. Aquest xicot·~s un ~ercenari
Tamb~ he ref~tablert oontacte anb en Xeni, el doctor, ara diposi-

tari de les nostres armes. Acabava de llegir un llibre, que m'ha dei-
13: xat , sobre la guerra de guerrilles als centres urbane , Creu q-.....ue pot
.rp ensenyar-t),osmoltes coses i que ~s ccnveni ent que el vegin eLs CDm-

panys.

Par l'Orinella m'a~sabento de tot de peculiaritats mé~ o menys
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Aquestp dRrrers, de cre8ci~ recent, a6n de car cte~ buroor tic,
si bé tenen una secc16 mDWBmm- que pot iDtervenir activaMent, en pla
de colsLabo rac í.é , en qua.LaevoL deLs altres serve is; ee fet, a efectes
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curioses S obre la polic1a. Pe r exempLe , que hi ha tr "" al t ~ei~or-
0011 domioiliari. El de p r-í.me r grau ~s un escorooll simple, e o.rrent ¡

el de segon hi afegeix un escoreoll personal i obliga els agents a
fer una re1aci6 oompleta, se~se comprovaci6, de tot el que hi ha a
la casa; el tercer, del qual van ser victimes en ~art i la Sera, ~s
dut a terme per etapes i no pe t aCUlar-se par aeabat abans d'una revi-
s16 completa tant del pis com deIs saus habitants. La nuasa de les
sones objecte d'escorcoll ~s imprescindible en aquests dos darrers
eas oe,

Una altra partieularitat notable ~s la que estableix que, llavat
,.

de circumstancies excepcmonals que mai np s'han especificat clarament,
les relaciona oficials entre la policia i els paz-t í.cuLa z-ehan de e en
antnímes. Si un agwnt infringe ix , volunt~riament o no; aquesta norma,
el company t~ el dret, per no dir 1#obligaoi6, de our al seu
gie la iptimits.t que s"'ha establert amb le revelaci6 del nom De tota
manera aemb'La que aquesta praotica va caier..ten des6s.

M~s interessant ~s saber la eomposició del cos policial massa
,.

eomp.lí cada i tan plena de divisions i subdivisions perque em reoo,rd1
!'

de tot. De moment retine el q ue en pOdrf.e+ir l'arbre mestre, els
set ae rve 1s principals 1 dele quals dé.r1,venels altres :

Invest1gaei6 criminal
InvestigBci6 polftica
Arxiu&
Brigada disciplinaria
Ser~eis' de visita domic.ilia:tia
Experiment"€1ci6,
Serveis de ooordinaci6.
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El departamcnt ct'Experimentaci6, molt subdivictit, s#enoarrega.
d'estudiar novells sistemes d'in~estigaoi6, de tortura. d'1nterroga-
tori domiciliar, d'escorcoll, de detenci6, etc.

Els servei s de visi te a·omicili~l.I.·iaoomprenen les brigades que
interrGguen la gent a dornicili i les que tenen el oom~s d'escorco-
llar. La divisi6 sembla que ~s per barrís i,·dins d'aquests, per fa-
milies segons la se,~ categoria sooial o el nombre de familiars que
eonví.nen al pis.

La brigada disciplin~ria, tamb~ molt subdividida segona les es-
peciali tats, és el que en termes olars ens diriem la brí.g ada deLs
botxins; el18 s~encarTeguen de turmenta~ i pegar e1s cetinguts que
boro interroga al uQuarterh .. D'Í'aqu.estsservei depén tamb~ el cos d'exe-
outors.

Els IIIl1mmmsmm arxius, molt extensos, totalitzen la il1fo:rmaoi~
recollida par tots els ~erveis, vadascun dels quals, a m~s, té el
propiarxiu. Hi ba dones una duplieaci6 destinada a evitar badade~

Les brigades d ~investigaci6 poli tica 1 orí.mt.naL inicien les pes...
qui,ses eor-r-eaponent s aLe serveis respectius i fan la feina que podríe
qualificar de detectivesca. Es d'acord amb les seves 1ndicacions que
actuen els altres departaments especialit~ats~

Hi ha també, ~s cLar; La ::al]', d "ac tuae í.é independent, i uns ser-
'V"eisanomenats de Oompensaei6 que en relitat no tenen res de
ja que qmmmmmmsmrnmmmmmmssmmm$mmmmmmmmmmrnsmwmmm la seva missi6 consis-
teix a proporcionar oompanys de llit a persones influents, vidues,
fadrines velles, dones separadas del mari t , etc ..Depenen deLs serveis
de Repressi6 del vici que, al seu ¡orn, s6n part del departament d'In
vestigaci~ Criminal.

D.i!'altresserveis, oom els de doonmen taca ó , passaports,. permisos
per tota meJla de coses, dentÍncies, e.tc, s6n subdivisions deL d'Ar-



cia esta tan rabiosa. Interroguen a tort i a dret, repetidament, 1

pels v.oltants del pis que ocupava es veu que hi ha un exercit perma-.t ,

I nent de p eus plans que no paren d'amoina:c el veinat amb l'esperan9a
- quealgti reeo:rdi algun detali revelador. Han escorcollat per la resta
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Un altre dia potser podré detalJar m~8.

"Continu~n sense trobar en Mestranal, i potser per aixo la poli-

tata mena de 10ca18 tancats. carrerons, clavegueres, barris obrers,
\pona També han vingut aquí, per sort amb prou de soroll perque en- ,

tI

Dermi i jo tinguéssim temps d~anar-nos-en. La Xela i l'Olva s'han es-
timat més queda r--ee per evi tay que una barraca buida els cridi 1 'aten
ci6. Ni l'una ni l'altra no se m'assemblen gens ni mica i, per tant,
no hi ha cap perill que .les confonguin amb mi. })e fet, pero, busquen

10

el oadaver.,
,

De tota mahera, 3. a eosa s "esta posant prou perillosa perqu~ m 'ha-,

:q
gi decidit a seguir les indicacions de l'Orinella, i des d'aquest
vespre que m'he refugiat al celler de l'establiment oficial on Lan
té cura de la poz-terfa, M'hi quedaré una qnants d í es, no gaires, per-

qu~ jo no m#hi sé estar, tan tanoada ~an sola. Ell ha baixat una es-
~ona afer-me companyia, pero no diu res d'interessant i la seva con-

íp

[(1

, .versa roenaope2x,

IV

Tots hem llegit ja el llibre que va deixar-nos el doctor Xeni
i avui li'hem discutit al celler, on han vingut a veure'm els coropanys.
Semb La prouJclar, després d 'aquesta lectura, que ens va guiar una bo-

q

'"na intuici6. L'autor., que pel que diu el p rb Leg ha combatut en quatre,.,
o Dmmmm~am.ma einc paisos, explioa que en principi (en principi, per-
qu~ tot depén de les condicions locals) els grups de resist~nc~a no
han d'esp~ar a ser forts i nombrosas per passar a l'acci6; cal, al

·V
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;,.proourara partidaris. L'esperR de8-
HeoomanR~ per comon9ar, oops auda-

eegura~ de crear un clima que els
moralitza mentre l'acci6~stimula.
90S, limitats a les possibilitats reala de les forces que

la simpatia de la poblaci6.
O sigui que, en re~um~ la bona'politiva ~a la que vam aoordar de

seguir darrerament, una mica a les palpentes per oulpa de la nostra
~inexperiencia. Tamb~ vam veure cIar que no a'havia de comprometre mai

la totillitat deLá efectí.us, dems reoursos. L 'ai.toren parla. Es par-
tidari, aixímateix, de l'agrupament en diversos sectors. Com que par-
teix del principi que de moment ela grups no diaposen d'armss, aconB~
11a' que' els pr-í mers cops es destinin a prendre'n de l-'enemic, una 00-

sa que ja he m fete,
Rem diseutit pateer tres hores seguides M's que disoutir, par-

lar. L#experil!ncia de 1 'autor i la aeguz-etat amb que es mant res ta ,,
ene impressiona a tots i de seguida hi ha hagut un acord absolut :
aquest sera el nostre breviar;i. Cal crear un estat de subversi6 per-
manent que inquieti'les forees de l'ordre., les descon.certi i les in-

,
dueixi acometre errors., Si abana ja n'estavem mig conven9uts, ara,
hi ha una autoritat que ene recolza.

~També ens hem refe:rit a la conveniencia de localitzar els in-
drets on~a for98 pública té dip'bsite d 'armes Seria una gran jugada
privar-los-en.

Entre una 1Josa il. altra hem ao:brdat que, excepci6 feta d'algun e-
lement com el doctor Xeni, tota ele altres passaran definitivament a
la clandestinitat. Quant als llocs d'agrupament, l'O~va ha tingut una

,bona idea: a part de les barraques i el celler, podriem utilitzar
les biblioteques pú~liques, on ningú no ens inquietaria sempre que
ens mostréssim prudente. S'ha convingut que es pot provar.
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t. M~s pecnliari.t~ te del.s serveis de policia ara que 00 z-eoordo

'r '1 tino temps d'escriure'ls. A la pregunta:

,OQ Quin oriteri segueixen per matar els detinguts ?
lB em va contes0ar :

sI Es difIcil de dir. Han.liquídat Gent culpable de faltes ben insig-

IG8 gr-eus , Amb la paz-t í.ouLar-í tél"!; que en aqu eats casos el ve r-Ldí.ot e es 00-

nifieants mentre han confiat al.s tribunal s al. tres acusa ts de delictes

.rrr municat al jutge per endajrant ,

BI- O sigui que quan hi ha pr-o c é s t ~s una farsa ?

lj' sí.
s~ ~ Per~ i qri ho decideix, tot aixb ?

;Ii - Un funcionari del ~ervei d "Arxius¡, assesorat per dos subalterns.

B8 Ell, ala aeuaa te no e!s veu n aí ; Dacideix d 'acord amb l.es informá-

e í.ons C1ue 1i c omun í.quen ,

ni Ningú no té o-::asit'J de de re naa r-.se , dones?

,L!. - Praotioament, no ..

I s 1 eLs noma de Ls morts pe n qué els poseu a la llista d" objectes

so perduts ?
, "'- ,

ID Pero a±xu no ho sabia~ La practica e~a antericr al seu ingres

ln a In po Lí.c.ía i mai no havia t Lngu't la curiositat da preguhtar-ho.

Diu que ho va' trobar natural, cosa que ero va f'er en í'ada r ,

"- Mira que ete bestia, Orinella OoroDots trebar natural aquesta

'1q mons't r-uos í tat ? Es com si encara no en tl.nguessin pz-ou anb liquidar-

los r!siesment •••

.cI ....J)euser perQue en qued1 con stEmcia pÚblica - es va defensar ell.

í - PerO a Ixf , d~qtlesta manera tan de gr-a darrt , c om si fossin un parai-

od gua, unes sabates •••

....N se m'havi'a aoudit.~

Dones se t 'h~d'acUdit-# De vega d es ero fa s una rhbia Ets verita-



Els cempanys han deeí1it picar el ferro ~ra que ~s calent. Volen
u.; donar- tot un segui t de c eps de Mli i 3. partir d';:avui hi ha oinc hornea

encarregats d ~esbrinar Lea ~¿reees de tants polieias COfPl puguí.n, La

Ln+enc í.é ~s atacar-ne mitja dotzena simultsniament per donar una im-
pressi6 de forga 1 al mateix temps procedir a esooroo118 domicilia-
ri8" també simu1ltanis i a la mate Lxa hora que tinguin 1100 els atemp':"

1 tats,per tal de fer-se amb poe eLbles ordres i altres a drecea que e ne
.0 poden ser dtils. Ale policies se'ls han de prendre les armes, i s1 ~s

possi.....blel'uniforme '* Ha es-;tatidea d'en Na r í, que, uniforn..ats,po-
dríem fer m~s mal i crear un ef.tat de oonfusió favorable ale nostres

mentre escrie, es deu procedír a ocupar la p~imera biblioteca, on
IV viu~a~n permanenga sis c cmpanys ..

cm Coro que ja en tenia prou d'estar tancada, avui, entre dos fos-
I can ts , 1'hora mér:: fa v orabLe , m'he esoapat fine a ca sa de l'Orihe lla.

No hi era, pe r-b des del darrer dia que tirIc la c Lau del p í e , i 1'he

;J~ .
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_ Ja eanv í a - va fer-me observar ell - 01 que estic amb vosal tres ?

Pero hi has d'estar per oonvenciment, no perqu m'estimes.
I

Ja ho s~. Ara jacomengo a com~rendre moltes coses - va dir oandi-
dament .,

NQ s~. D'i~tel.lig~nc1a en té poca, no oal que m'enganyi.

obj~ctit1s.
Un recompte de forces ha es+-ablert que en aquest moment som

trenta-dos,. vint hornes i dotze dones. 'ramb~ cal dir que aquesta nit,

esperat al llit.
He fet bél perque hi hu noticies i~~ortants : abans d'ahit van

~robar, a la fi, el , , ,cadave r el en Nestranal. No se n ha ditres, ho
tenen en seoret per decisi6 superior els motius de la qual el1 no
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. El grup ha q..,uedat Lmpr-eaa Lonat per la infol!ll!1flció oomunicada pel
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tén csbrinar. També s'han donat ordrI:Js de cessar e

+ura convanc í.ona Le de La autors de 1 "aaceee í.nat , Oomque per a elle no

hi ha dubte que es tracta d'un aote de la resist noia, ara han imagi-

na t d'''tnfii trar-s e en el movimen;, o nov í.mente, pc r dominar-los.

1Gb S" aca b a de orear pre c í.p í tadanent un servei de contra-resistencia els

mcmbr-es "del qual tenenla missi6 d 'ineorporar-se al m6r/obrer .. Treba-

lIaran en tallars i fabriques, a les obres)! a partir d'un cert mo-

ment 8S dintingiran per la seva retice.ncia en parlar aI!lh ele companys

O~) de temes s oe í.aLe , po]~tics, etc. Han ee co'l l í.t els nomas mé s hC:lbilA

r13 per aquest papar una mica c1i.f:fcil de cUr-ho tot sense dir res i cep-

ff.t tar-s ......e la conf'í.anca deLs eeu s companys Sera una ope ra oí ó llarga, que

r[q no oorsenca rá a donar reeult<: ts, segons tota previsi§~ fins d "aquf a

oh: quatr-e o sis moeos pel cap baix .. Confian que envaque LL monsnt uns

~"- quarrt s deLs ae;ents de la br í.gada forl\a:'an ja ljart deLs grupa clandes-

o tins, ele qusls 88ran eliminatA en bloc.

c~ S'har acabat dones els escoreolls i els actes de forga, l~e pa-

-r b trulJ.es es r edue í.xen al que era. normaL aban s deLs darrers a'tenptl: ts

d" i f:tns i tot hi hau.ra una ap ar-enc a de relaxaci6 en els eerve í.e d '01.'-

dre .. Aixb ens ~s favorable, pero oa Ldrá investigar minuciosament

.:T meu amic i tothom considera" ~a ere hora ! que ens ha fet un bon ser-

1 r

o

tots a queL'l.s que d 'ara en endav ant se sumin al noe t re mova.nezrt ,

nella m"ha pr-omes que, en la meeuz=. del poss::t.ble, en facilitara dJ.s-

cripcions i poteer també norss , si bé aixo ~s m~s dif'ict~".
".

Pel que fa a mi, la press"16 tamb6 B "ha r-eLaxat s I'noLús sembla
~

que hi ha una tendencia a pensar qua vaig ser victima del mateix

atemptat q~ua va costar la vida a en Me8t~anal i no es deschnfia de

t z-ober el. meu cad1ver en un indret o al t re , Aixo, és elar, no vol

dir que no hagi de continuar eSDent prudent •
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vei i que potser si que es ne re í,x la no st ra oorif'Lanc ' . '&ts

proposat que dos m~s de nosaltrcs hi entrin en oontavte No es pas

q~e8ti6 de perdre'l si par atzar em passava alguna cosa! Hem oonvin-
gut que li'n parlar~. Si s'hi aV~t els conta~tes en questi6 seran
la Xela i 1.'Olva:t, dues inSeI)orables pel q,."pe vaig ve í errt , Totes dues

,
cempa r-t e í xen e Ls fav ore d'en De rraf .rene e gelosies pero amb un eent í t

•
d' emulaoi6 que aeaba r a POI,' pe r jud í.ca r- el pebr-e no í , A mi em aerib La,
que seria convenient esperar-los.

11'01Ta ha llegi1; les ratlles entoriors, les ha corauní.c adea a la
Xela i tetes dues s'han en rana t , Ens hem dí.se ut í t una m:~.caal riu,

..on rent,vem, pero jm he estat clara con sempre ~
Quant de +emps us s embLa que pot durar" si 1 'obligueu a dor~ir

amb totes dues cada nit ? ~u, Olva" que e t.e casa da , ja de ue hav e.r

tingl..t temps d'adorJar-te,q.UE) un h orne mm no 68 una maq uf.na , Pe r qu

oada nit ?

Ell ha vol - s "ha defensa t •

H Eo voleu vosaltres i ell no s'atreveix a dir que no. Li heu oreat

una mena de pz-eat í.gí, i ara el1 t que en ~ixo és un imbecil com tots
¡ls homes, vol fer-hi honor encara que li co~ti la .3alut. El seny
:1 IfheU\detenir vosaltres.

~Ura quina una, tu,per donaz- conee Ll s '! - 01'h8 atacat la Xela

L"he mirada sense pa r p e.l.Lej az , fitament.
'1> .~Pez-que s oc una puta" oi ?

- No volia di r a íxb •••

Millol', dones. Penseu-vos-hi* Es un company i ens interesss eon-

servar-lo I!101t de tiempa, I en bon ss eond í c í.one ,

pro il~ si aquestes pa ra pLes els han fet ca p el' cte, pe r qub ma
me n'he ana t a dormir a la barraca de la maze , on ea cr í.c J.'episodi
~ban~ de ficar-me al 11it
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L'Orinell m'ha doriat la aeva oonformi tat 1 dem 11 pres htaré

res meves oo.npanyes. Ho fare:m. él la llul.Q del dia, per.qu tingui un lis:....
,

pe et e ben innooent. Ell f'a ra un pi:-.•sseig p eL riu i nosal tres, que hau-

rem tingut la mateixa idea, hi cQincidirem prop del mol:! vell,. i ara

ab3ndonat, que hi ha un qUilbmetre rnés avall.

L'opem.ci6 conví.nguda dies enr~ra ja est~ prElCtiéament en marxa

Ram escollit sis policies que viuen en indrete ben separata i els ata-

carero en acabar el servei, a l~s dotze del migdia. Tote tres seran

atretc pe r Una .noia que .e18 demunara a jut des d "una escala, on seran

liqu;.da ts silenciosament per ella i el seu oompany , un proce ddasnt ,

~s oLar , que no podr~ repetir-s~ 11 la raat e tx a hora s Ls grups de dos

h omes s ':i:t'ltroduiran al FJ d omí c111s de les víctimes, d' on re colliran

pa pez-s , armes, uni:ror:D.ee i di':lers.

Jo f~ ig equí.pamb viran, un nec¿nic d 'uLI s menuts i decidi t
"7.1e." Ti 1: (Q rL4.:

que he ccnegtrt aquest ves pr-e, ltjfq'@Ú:&gt¿woo el nostre policía per la
segqent discripcí6': oamacl1rt i l:!.arg de cos, nas ganxut i caraver-

mell.
" • , #' ..Dema al. mat r he m rl ar ar-a :r.econr.>ixer el terreny.

L·Crinelila !JO esta ac oetuaat a e or t í r al eamp, Se i..i veu de se-
gui SEl. S 'hEl pres enta f vestit de ""inf-i-un :,at6, amb corbata i Baba-

tes de xarol, mentre bosaltres anavem amb les esparden)es que ens hem
acostumat a du r a les baz-r-aq uea, ae ns e mi.tges Hi l"'Olva ni la Xela

no s'bavJe:1 imagi.nat que fos tan corpulent, tan vigor6s, i 11 han do-
nat 18 !!la ga í.r-ebé amb timj.dosa. Tamb'ü e11 aersbl.ava una mica v1olent,

~ , ~pero més qúe res e!l penso que era perque s adonava que am.b tats a-
I

quells arnesos feía el ridicul. He hagut de fer eaforgos per no riu-
re.
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Amb en Diran, que ~s un oompany eixcri t i de la broma S< heri efJ-.

oollit una entrada d'una oasa amb dues sortides,com tante. n'hi ha al
barri que abans en deien de Le mulaters. De fet 8~n dues construcciona

i " •unid es pe r un pa t que pe rmet de passar d un e arrer a 1 altre La cors-
I .

trapartida d'aquest avantatge ~s que h1 ví,u malta ge n t i,per t ..nt,
~s poscible que tinguem m~s testimonis que no voldríem. ArR, a1xb si,

:~ot s6n persones humils i no €s ~e creure que sdr~in en detAnaa del
policia.

Si tot va coro cal, 11 farero la feina a l""entrant de les esnales,
al rae/) en eris esperar~ en Dfran ,
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,
De mi en parlen oom del "nen"$ pe~o ara ja han passat m8s,

anys des de que la Bena va ha ve r d'inter-roI1pre el seu Hm diari 1 aca-«
,

be l~C fer-ne dinou. M~s de r Ls eLa he peee a't a la tlln~3t;itllci6 dell: po-

bIen, d'on vaig 80rtir al0 disset nmb l~ofici d~ fllstert l'{nic que
van enae ny ar-cae .. :gIs altres dos han l~stat de oombat i d'estudi All!

mE}i no vaig veure un llibre ni va í.g ten1r oc as í.ó d' e ac r.í.uz-e, una co-

sa que ~s r-í gur-oeament ca stiga da Es cert que la maj ozí.a de eOE1]}anJrS

erenfotalr:1ent ana 1fe.bets, pero ~'hi havia un s quan t s com j ,*,18 qua Ls

els pares o d'a1tr'efl persones hav í.en er.se:nyat els ructim(~nt~ de 1 'e8-

oriptura, que a poc B poc an~vem oblidant. No del tot, naturalment,

.1 pe r aixo :n'ha estat z-eLat fvam e.jrt facil rep:!:'endre la meva formaci6

allí on la vaig deí.xar, a j uda t ara par la CaliaJ la infermera del
..

dootor Xeni, l'única de tots ala mambres de l'antiga resistencia

que n0 fou empresonada. Craeies a ella, dones, ara cOFlengo a veure'm

amb ee.r de reprendrG aques t docum errt que, en aort tr de la "Instituci6

del P.oble", vaig trabar a casa de la DV?e de la Bana ,

Ni vaig tornar d~instint, perquI, no sabia on -anar i recordava

encara els antics companys dele meU3 pares i la dona a la barnaca de

la qual havi a d o:tmit tanteo vegades. Er-en e Le rieu s úrrí.cs re coz-da de

fora, una mica confusos, comemboirats, embellits pel temps i per la
"c onaod enc í,a que anu eLl.s h av í en estat eLe meus darrc:rs dies lliures, ,

i fe11gos~ Perqu~ dintre sempre vaig ser un presoner inlelig que

. oc de campana t persegni t per un s car-ce Lz.ers estúpida que bavien

driculet el temps en to~ de case11es que ene rnatcven l'aleeria de viu
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~re i ens prehien la infanc ia sen se tenir l'encert lwer miüw a

Biblioteca d'Humanitats-No ens en podien ~er, i tots nosaltres, els nois i noies reclosos en
aquell establiment, potser n0 serem mai ben b~ oom le altres perso-
nes que han erescut pela seua passos compt~~s, d'etapa en etnpa,fins
a la maduee aa , Nosaltres soro.ve lle abans d'hora, amb la pitjor mmm
mena de vel:Lesa que puc imaginar, la de la eriatura que hi arriba
aens e ~xperi~HlCia. No eLs ha perdonaré ma í , no els ho peñdonava ja
aleshores" quan m'obligaven a una vida rebordonida que ]lotear nom~s
s"ha salvat, si s'ha salvat, pel seu impu.ls de revolta. No sé si ~s
la sang, perb en tot cas ajuda. Ara que he pogut lleeir corovan ser
els meua pares,que teren i com van ~orirp ja no em sento estrany a la
meya pell ~ sé que he escollit l'dnioa vida que m'escau.

La valla no em va reconeixer, ni jo a ella, pero la b~rtaca la
recordava b~ 1 vaig adr'8Qar-fl"hisense vRcil.lacions. La porta era
eberta i dins no havía canviat res~

- Soc en Fordi - vaíg dir a l'ombra q¡.mmasseguda prop del catre,i
ella erova mirar malta eatona , corosi fes memoria, abans d'exolarlar :

...Fordi \!

l~mva treure ca~a fora, per veure 'm bé , a la llum del d.1.a,i
aleshores es va posar a plorar.

e 1;0 vaig saber tot aquella mateixa tarda: com la seva filIa i

els oompanys que_vivien amb ell~ van caure en el curs d'una ampla 0-
peraci6 de la policia que desarticUta el moviment, con alguna van ~s-

,ser jutja ts id' altres van deeapare Lxe r- simpleme..)1t,coro ellDno parh
de presentar-ee al ~Quartertt dia dar-rera dia, durant m-esos eencere, J.:

¿~fk
Ci..,@ p¡e UD oficial Lmpao í.ent la.feu empresonar en una csLs La on va
passar-se dos aies i dues nits eense menjar, fire que van alliberar-
la sense explieacions.

Tenia el diari que la Bena amagava a la barraca,pero a mi em e08-
tava de llegir-lo, havia perdut el costum de la lletra, i va caldre
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e~ que ella, curta de vi$ta i poc instruida com era,

0'\1 aquellas pag í.nas manunc r-í tes on era ret:r'obRVH de tant en tunt nntre

PE noms familiars o dee conegu te que d eep ré e mm. m"he anat aprenent ele Me-

ea mbria i que ara cone í der-o eLa precursors d "aq ues ta victbria qu.e s 'a-

8 tansaí;¡

O!l1 En aque L moment tenia disset anye i ningú no n'havia ensenyat a

ea \rj~ure~ pero I!l"'havia pan sa u sis anys llares llui t.ant contra un ambí en t

iR opr-eas or , eontra reglL'W1snts i or-d enane ee , i re s no era tan na tural
,

8

sI
..

que imrJ.ediatarnent sentís la necces í t at de resuscitu.r aque L'l eonbat

que , a."altra ba nda, p ro s eguáa , DL'la1tres homes i d'altrefi dones ha-

v í.en vingut a sufQfti tuir e 113ea í.gut.s , f:snt des conegud.a de la vella,

rebele amb armes i audaerua que ara ja eperaven ~en un clima mes pro-
,

piei .. Duz-arre aque Ll.s si s any s de 1a meya abs enc í a hi hav í a hagut

G~ earovis, la meitat de la poblaci6 BerVi~a les ordres dA l'~xercit o de

do la policia, o sigui quei e Ls pLans .. expos at s pe L tinent Mestfnnal a

la Bena 1InuJmrmTtll'Il!!'!s'anpven re e Lít san t , :p€'ro andel dta era t ambé més
'\

de oí.da da la resistencia d'uns altl,'s part de la comurut at , un vint

per cent de la qual, coro vaig arribar a assabenter-ce, vivia fora
de t ot corrt r oL, Pe r sota una apaz-enea d'(\rdre més aeve r que maí , im-

I::¡ perava una ana r-quí a t re dua da en movtment s subve rs í.ue f , en una ocae í.S,

le

.fe

eq

en una petita revoJta ar-mada que fou ofe gada en s ang ,

Oalia dones que !!l'incorporés a aqu el.z,a lluita, pero no sabia per

en oomengar) la vella mai De havia format en cap organitzaci6, n<l>

tenia cap contncte J no cone í.xf.a ningú des que empr-esonar-cn la seva.
,

filla~ .Al manusc:r·it hi havia eLs noms de Le oompanye de la no ía, pero

tG>ts eren noms 1nventate; L paxtir de determtnat moment, despres de
la mort neJ.a mena pares, tata la gen1; nova hi era esmentada per un

JX ps eudbn ím, M"ho va dit7 la vella. Només d'un d 'ella sabip el nom

tic, el doctor Xeni, per0 suposava que també l"havien detingut.

Oom que no tenia cap m~s fil c ondu ct or , ha va í.g vo Ler comprova r ,
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I així fcu uom vaig coneixer la Calia~ que vivia a

consultori, dues cantonades m~s ava Ll., r-r'ho va dir una vella que es-

eombrava l'entrada do la casa del oostat quan jo l.1aldava pe:?' fr.-me
obrir Ja porta del gabinet· de ooneulta, on encara h1 havia el nom del

doctor9 PerO el doctor feia sis anya que era mort, havia anat a en-

gros!ld~ les llistes d"objectes perdutB po c després de l'operaci6

policiaca.

~l"ho va contar la Calia un cop va ben aesegurar-se que jo era

ele conf'í.anca , De primer ero eaLgué recitar-li gairebé tot el que 8'a-

bia 1 citar fins i tot el DOro del e eu paz-errt de l'oposir>i6 t uz-gesa ,

el jutge Anela, tambe Lí.qu í.da t en uno purga poe t ert or, A ella ~ 006a

estranya, nQ l'bavien molestada maí, ni tan soIs ,er fer-li pregun-

tes sobre el s eu cap, i ara ja no treballava d'infermera.., uz-arrt a-

queLLs sis anyo hav í a tingut t emps de casar-se 1 d ' enviudar i ara

vivia d 'una botigueta q ue el1 va l1egar-li, una mer cer í a 11bbz-ega 1

amb poca clit!ntela que '\aig arribar a conb í xe r b~, coro el pie,Qn he

passut moltes horas sobre els llibres, apren~nt de nou all~ QU1sab1L

Gq raaLamerrt i moltes altrc.s coses que n orma Lm en t , a la n.eva e dat , ja hau-

eD ría d jihaver sabut. 1 e onap í ra nt , +ambé ,

9'1 .Ira t r-obc estrany que no em c oet és de deciliiil'-la,al cap i a la
.. .

fi" fi practiCaL.'tf~ni; no hav La -I,ingut cap ac t Lvi t at ni aleshores que forma-

o

'&(a par-t del grup del doctor i, dee p ré s , amb e¡ ae u mar-í t , :més vell

ella, ment una vida tranquil.ls, aburg~sa~a, dé oasa a la botiga 1 ~e

la botiga a cas a , Pez o dí.ns devia dur una altra pe r sona que s'ignora-

.i:'.i va, que no havia tinf'ut oC&8i6 de nan t f'e t.9:r-se, i aixb en. !!l:és d 'un

o sentit.

No s ol s ha ent at la !!16Va coep anya de llulta fins que va caure ,

.q z-a fa don mesas" sin6 que fou la meva primera aman t i la rua...re del
..

..t;t meu fill. Pez-que t inc un fill) als' dí.ncu anys El va parir eí,s mes oe

abana deI!lo.:dr. Jo el voLí.a, i en ·vull mol.t s m~s Bnsfc81en oombat errta
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per una ll~ita pateer encara m~s dificil que

tr1omf, quan ca¡gu1 reconstr·uir ....ho tot. Elle va a cc epte r=ho do" el ,1

pz-í.mez- momerrt , quan vaig dir-li :

Serh el fill d'un pare verge.

Perqu~ra la primera vegada que tacava una dona 1 m'ho va haver

d " en~)('nyar gaireb~ t ot , Desp:rés vaig ana r veient oon el ventre se 1i
I

inflava 1 els pite s~ 1i omplien de 11et mentre organitz~vem el nos-

t:::-e mov í.menf amb les armes que e nca r-a que daven de tants anye enrere
Ien aquella Plena de pou que 131 doctor Xeni havia cor.strnit arb lü seu

ajut cuan el grup ele les confi1t. Enoaz-a es taven be n COn:3flr', ..ad es flin-

tre els pl~tics que les protegian.

Pero avi.at en varo tenir de noves, rracedents deLs pr í.mers at emp-.

ta tc i" seguidament, d'un dipbsi t que van descobrir " Per'1ue tianpoo

no havia oblic1at que' hi havLa una maner-a de t r obar-eLoe si la policia

LO havia pres altres disposicions~ En aquell in. tnnt ja 6rern tres dot-

senas , z'ecLutatn sense massa es r'or-c, car hi hav í a noI ta g(mt que te-

n í a ganes de 1'er ooees , s ene e por de comp:rometre's t ot i qu.e el go-

vern aca bava de decre tn r la llei ner-cía L, De fet a ñ.xb no aJ.teravEÍres,

entre nosal tres. la policia sempre ha pogut detenir la gen t i eáeoz-oo-.

ll~r els pisos senEe IDnnanents judicials, amb absoluta arbitrarietat.

Tothom estava dones acostunat a viure a la intemp~rief sens~ cap garan

tia l~gal.

Jo no he tingut ocas z.ó de i.legir el llibre que la Bena i els seus

voLí.en 'convertir en breviari; en un moment o al tre es. devia perdre,

potser ~ls fou requisat per les forces de l~ordre quan eIs van detenir

No m'ha guiat dones cap t ext , cap ex:periencia, i vaig conenca r ~.I![

orienta t per un inetin....,t que ero.deia que calia e.cear una si tuació cab-

tiea en la quaI 1 "ene míe acabaria per oí'egp.r-se. Dur-ant un anJt hem
,

sabone ja t gairebé smst ernatlflcament VifJS t'1>rries ~ berve ü~tel!" fbnics i

e én t r-aLs electriques. Fins~ t ot hen fet volar pon+s anb les esrregues
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captur-ad ee al di pb aí,t. 011 vam haver de mater dos g,V'.t!i~R¡~"1:

tercer sefns unia circunstano1almemt~ 1 die circunstancialmont p rqu~

al cap de deu dies vam haver d'executar-lo en deacobrir el s u doble

jOG. N~hem executat d"'altres, ca da cap que a Lgú ha c ompromas la nos-

tra missi6.

s~ dones que tinc les mans plenes de sang i que no 66c 1 "heme de

deme,. de 1.'3 pau , r.r'ban convertí t en uns. befit1Et oa rn í s se r-a que nonés

1 ' d ,. . ,. '. lt his oLee pot p orar un 'tBmps annouen:».a , per-..;o qu i na 8 ra mano ra

de.. e.ombat re 'ls ? :r-re ens han dona t maí, treva, ni ene la donen ara.

qua n soro tant fort~J COI'l eLLe i ja ens at rev í.m a cercar-los al cau,

a les c onnes ar-í.ee 1 mmíbr.-n al IlQuar+.ertf que he n as sa lt a t una vega da ,

fa qu í.nae d.í.ee j en ca ra eene e ~xit i amb P0rcltlf1sAbunctantso

lU grape. t de la primera hora s 'ha conve rt it en un exe r-cí,t
~ 7Y'~ • '

mil homes i de p ro p ~ milerJ de dones al qua L s 'han ana.t integrant

ele altres g rups , c ontrí nuament der.f'e t a i refc~tB de nou 'qut' oonbat í sn
'\.í.ndepende ntmen t , 001\1 ha estat poa aLbLe el Pl.i:~ac]e ? I que exp l í.ca

que tate 11uiti.n sota el comandament d'un noi de dinou anye ?
No ho s~. M'he trlbat en aquest l¡oc de reAponsubi11tat sense

donar=rre "n , e.m.l)ün¿nD.tpe r una decís ió més acerada, pe runa capaci tat-

d 'or~ánitzaci6 que m"ha{]kist~.ngi t sense vo Lez-vno , NOI.2és volia ser un

oombatcnt m~s, a lea oreres experimentada.
,

Pero no hi ha vf,a cabdills o les fo:!:'cos d 'ordre e Ls han ana t

mesura Que es manifes~aven. J0 he tingut m~e sort, he sabut sort1r

amb vida de les eMboscadas i defugir les persecusiono.
La Calia de segttida "ira ore ur e ~n mi, recordo encara com en a-

quells oonencanerrts tímids la ero deí.a :

- Tu ens menar~s a la victb~ia.

1 er em quatre gate que es reuníen al manj ador' de caaa

h oraes t dues Clones, ara tots mor ts t que .í í.s cutd en fi.a~a la ma'b í.nada ,



[

JI!

r.r

) ..,

)8

.(T, ...

o

- 378-

tirar uns milere de ebp í es d 'una pr ou.Lana que deap
¿¡ ,tkt../t rO"'tLU-/-

1L ciutat, firmada por un Froñt l'TacionaJ que enOAra no
dí.apoaava de e oLdane , Ella venia amb mi, m'aoompElnY{IVaamb l'al'rna en-

fonsada en la butxaca de l'abrio,·espantade i decidioEl com tota Ilosal-

tres" de, primer minsa i fina COI!!. una noia i després amb el ventre

crescu.t i e Ls pits cu.ru Lls de Ll et , fins que la vaig obligar a fllledar-

68 a casa, on me:::'i ~.'euniLt de non a primeres hores del mati i jeia al

1lft 01:1 ella ~sperava deape r-ta i inquieta .. :r aleshores l' es t í.mava ,

El fil) va neixcr una raat í.nada que ens batíem al barri deLs mula-

ters on la Bcna , suya enrc ra , no va tenir ocae í.é d'atreu:re Al po Lf.cf.a

que la sort 11 hav 1a designa t" VaPl foguejar-nos durant mm.tja hora o

tros quar-t s , a j uda t s pele ve!ns que acuó í en a armes rudimBnt~rtest

testos pLeris de terra i elles d' a í.gua 'bullent pe r :es ce Ldaz- els esbir-

r..>s que ja pujave n par les escales. En van morir due e dot ae nea llar-

bues i set o vuit se'ns un:':.ren en una fugida que uns <]ll.ant8~ paradoxal

ment , vam poder ter en dos vetrí.c Lee poLdcLaLs ,

E~ entrar al pis ,,1 nen ja eza en mane de la NO,ri, la filla d'un

funcionari que ella hav í,a captat i que aquella ni 1; ve quodc.r-cae pro]?

seu amb una al t ra dona, la Pesi, al.tia , grossa i asm~tioa, pero plena

de bona vo Lunt at , Varo paRar-li el nom de Joli, en record del meu pare
/'

1 amb ~'esperanGa que se li assembl~s.

f)Ji¡ ara ene neix una filIa, 11 posarem Oalia. ]ja !Iori no hi

1nconvenient, ben al contra:tJi. ella mateixa m'ho va proponar en ado-

na r=ae que estava pre nya da , Es la meva dona d',s que la val:5.a morí, i

en parlem moltea ¡ egad ea , d 'ella. No es ge losa. Mai no se n.f'hauria a-

oud~t de propasar-li que visqu~s amb mi si ella mateixa no hagu~s

pres la iniciativa, als deu dies de quedar-~e sel, quan havia tornat

a la barraca de 1,a na re de la Bena pe:r dersane r=Lf que criés el meu

"fill. M'hi va i g Lns ta LvLar- p r-ovdad.onaLment , pe rq ae no voLda

viurc al pis, i ella, que ha havia sabut a trav~s d'un del s companya,
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No vull substituir ningd, perb no esta bé que estiguis sol~

Vam parlar malta es tona falla la barraca" pez- no despertar el- pe ....

-ti t-, Pé.t''h només ens vam referir a cose e del movament , CO['1si aquelles

pa rau Les no Les hagués pronunciadas. Aleshores ella ja c omariava un

grup ~ue s'havia distingit en uns guants Aabotstges d'in~ústries para-

ofici.als, i aempr-e 1 'havia vi st sola t o amb al t r-es dones, i en una

eeas í ó lnclú~ va í.g poder ae s i at I r a una es ce na que tineué amb un deLs

e ompanys que es most rav a massa Lns í.nuan t .. 11eT tot pLaga t havia tret

la :ralso c onoLue í.ó que eLs hornee no 1i ag r adave n , pero anava errat,

'JIDr.lll11l!1mrbJolmUrfflrtmm..mn.mlE.mPl~~:funnTIml!lIll.lm'!imD:l2J1r.Blm!f¡m~ he tingut oca8 i 6 de conven-.
0er-me'n i ella mateixa meh& ccn f ee s ab dues a ventur-ee ant er í.ore , amb

n o í a de la, s ev a O:.LBS se, pero d' aí.xb ja fa t emps , oa r aLeahozee tenia

dinou e v í.nt any s i ara en té trenta-dos, els ma+e í.xoe que tenia la

Oali a en morir.

Em pe na o que va í.g embaraa ear=La aque r La nit mate í x , a ban s que

hagu~ssim dE f~gir de la bariaoa, ja & punt de olarejar, i c6rrer ria
avall, cap al mol:!, seLse ni tentr temps de vestir-D.oe. O potsar ho

vaig ler allí, mentre esper~vem la nit seglient tancats al subterrani

here tat d "un aljrre g rup q.ue hav f a sa but mmmmnlIlmíhm.l!:Iaiiu1l.m dí.as imhlar-lo

a prava de pe s qu í.s ee po Lí.c í aque s ; Era humita rd fe í.a frf"d, i només
...

disposavem d~uns sacs per eobrir-nas. TIesprés, d~aquelles setze o dise

e e t ncr os , e Ll.a s emj r e n't.a dit tila nos t ra lluna de meL"

Va ser al cap de s et dies que vam ata ca r la pres6 Es a dir, hi

vam poder entrBr gr~~ie~ a complicitats interiarEf perb dina ens vam

hav8r de defensar i tingué:cem pe r dues • També van morir moL't s de Ls de-

·tingu~B quan, Rlliberats, corrien l~l pati COffi un ramat que nQ sap on

va t o t i '-:tu€-ele havá e n d í t que él la so r-t í.d a els es pe reve n UIIS ca-

nrí one , De tata nane ra l'opel"ci,6 hav í a es t at Del cr-oncn et re da i eLs

vehicles van arribar qu an moLt e l')resos ~a s "hav i en ee campat pel
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VLD. t en í.» tt3r.rps només de recollir unes quan+ee dorie s a " 1 fj

a tota vclocitat protegits pe Lo d os cotxes des d'on di:..iPar~venf0ntra
"els gnalitdies que semblaven dí.a poaa t.s a perseguir-los O potser cal

dir que disparaven, perqué a mi em van.tocar tot seguit al bra9

ma em V3 caure de les mans .• lTo !ü hav'í a d 'haver .a na t , ja ha s~,i Qon-

. i .' i T,"-', b ' "vi no Que va ser una mpz-udenc í.a , pero d a. tra anda se que son impru-

d;ncies d' aquesta mena les que msntenen la mo ra I dels homes i}ls fan

ag os ara t.s , Ur cap s 'ha d "é xpoaa r , No pu c eombat re encara des de darre-

ra una 't auLa , dav ant un mapa, i amb un telefon a l.tort3lla per saber co

van les 0perccions.

la era dones i va í.g sentir 81 xo o aens e dolor que ea de.í.xava

el bra c coro a do rnrít i sense forga,i llavora vaie; vc ur-o la sang i la

metralleta cs t.guda aLs T!leUS peua , cap on mrlinclinava el f'lovimen...;t
. ,

del c otxe que seGuia eLe oamí.one mig bu í.ns, Els 'varo escor-ta r fins al

ca r r-ez del magat zem, on ele dos ve}1üe1es van quedar-se ti ¡'entrada,

traveesers, per barrar el can~R la policia .. DaLt , a'l s 'terrats, bi ha-

ví a tot de tiradors amb bona pun t er-La i 1"a1 tre ext re m tawbé esteva

Lnto r c.epta t ..Pez-b riomée e11;:1 hav í,a segui t un cotxe pe t ru.Lr a que QIG1

va fer mitja volta en sentir els espetecs qu.e plovien d"arreu mentre
ala earaí ons ,8 cobert, dec car-r-egave n i les dones portien pe r darrera,.

cap a la casa de davant i el pati p08terior on es disper3arien.

En a.que L). moment no sabia que en't re elles 11i hav í.a la B:ma. Tot

ero ieia ore ur e q ue era morta , i la s eva na r o -també n'estava conve ncu-.

da. No vaig veure ...la fins l'ender:1ñ paae at , en ana r a Les 'barraques

"1 trobar-la amb el meu filJ. als bra g08" Pe r que en J oli con tinua allí,

amb la ve Ll.a que e1l1 posa r=me a ví.ur e ano la Nor i, en va prcgar que no

1 "hi prEHlgués.

~o e a oda que ora ella. I Ulfuast Cal') no pe r quo eL 'temps hagués a-

na t eaboz-r-ant el s eu rE'oord, coro ha v í a es t at el ca s anb la eev e ma+o ,

sin6 par oulpa del canvi sofert a 13 pre,6, on l'nAn dAsfigu~Ada T~
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la caz-a ~:I!I.m e abo t or naua i 'Una c.í.ca+r-í.u li Mm.mIil§.r!:.1!lmr ,.,@c ID 8

esquerra, una linie fina 1 r-oead e que, al l'umy.l, s' L'amplf. en una

mena de taca~ Sota el! vnst1ts s#endevina un cos seo i la mics'de cnrn

dGls bragos és fl~cida, COM la d'una vella I nom&s deu ,tenir vint-i-

nou anys !

T" . t' . ....,. 6 ' 1" i..~ um.c que e magna ra c s n 8.;.S U~.LS, gr-ane nega e a , amb uno

bril?8ntor emf'e br-a da que no ha perxtut La r'e be l .lie. No l'han domp t ada ,

d ...aí.xb'0n puc es tar eegu,r ~ ytant ! De ae gu i.da va pariL~u' d "incorporar-
s e rac t í.varnerrt a la !.lui ta , pero no 11 ha vaig perne t re ¡ de pr ímer 1i

cal refer··se una nrí.ca , g'ha pa saat bon a pa rt d'aquests vuit anys en

confinament .alitari i de tant en tant~ diu, la tr8ieD p~r torturar-
no VHn matar-l.a.

Vaiz propoear-li de continuar la Ylarraci6 del nostre combat,
perb va s acee ja r- Lerrta merrt el C2.p., amb d eagana , En aque Ll, mone nt te-

n í a eLs ulls plens de l~Jlgrif.lles, ella que no voJ.ia pLora r mai ! ;00

aerrt í.a una pena Lmmene a 1 la vaig b. s ar , Ya abrs9ar-se'm 1 repetí

un seguit de vegaí1.es :

Fordi~ Fordi, Fordí •••

Vam parlar també de l'Orinella, el policia amo qui s'enten1a.
Des que vaig llegir el manus c r-í t s empre havia 't íngut 12. idea que 'ell

,
era la causa de 13 saya de te no í.ó , de la deaa r-bí.cuLaoí.ó del moví.ment ,

b '1, " t o nv ancud '"'''',' l"l,'"orrl'~ '_1." hav í a e s t a t f1-pe r no s Ll o or e 1. a , €l S ~ava e J J.l'¡ " ) ':1 ':~ '-:1" '" 1 - - ~ '-

del, lleia1. Va dorar-me el no~ aut~ntic~ l'pdre~a on vivía llavors,
i desrréR he~vestigp" i-.

1 rrr oba b Lomerrt,. El policia va desapareixer d"'!l ~eu domi-

eili més o menyc en aquella ~poca i ningd no he tornat a saber res
.mes 0.'e11., Cal ereure que, c'l'r1a TTl.Bn8r~< o aL't ra , es va e~tablir la

1 . 6 b 1 .; t,:¡ . t~- . j , , li idee va re ac i am e nov amen ee r-ee i e enc t a . ql,E' e.i qu \.are n ,

No ~s lbgic que hcm abanñcnf el pis e cns e en dur=s e Cn ~ ni roba ni

pape ra , com s embl » que va ser el ca s segons ele nos t res ae rve í e d 'in-
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f'o rma oLó , Pe r que ara en t enf.n, una serveis encara rud' e~ ~lid' a em

tantes altras coses, perb forga efieie~ts sota les ordres d'en Cair ,
un f'ust o.r e om jo que ja lluitava aet anys enrera amb un gxup de <D1rlC

\
\compümys deIs quals ~s l'únic sobrevive~tJ eom ho és de la seva fa-

,
mí.Lí.a , dona i tres cria ture~ t tats quatre barbarament ex t ermí.na t s

. ,
qua n en sexo de tí.ngut, ara fa tres anys , aconseguí d "evadir-Ele amb

l'ajut de compliGitats que conserva, o ha renovat, i que '1 fan dla-

110 11'1~S (iti.l.Rl1 va esta bIt r eIs contactes que ens pe rmc t or en d en-
t"!.'ar a la pree6 i ara trebajJ a ae't í.vament per trobar 'm pun t feble

en la defensa del ~Quarteru.

Ram estab1ert d'altres s~rveis, tarlb~, entre 811s el d'avitualla-

. - 1" ,re eS;:lenCJ_a2. : e CI e naenyenca Aquelles famoses eacores cleDdesti-

msnt , indispensable des que tenim grups relativarr:e"",ntnnmbr ósoe a-

quarterf'l.tsfndtferents edifJ.cis i als boe oos que s "est enen más enlla

de la cí.uta t , I ele serveis medies, que funo í onen dar-r-er a un garat-

ge on tots els epera r-Ls formen part de les nostres f or-ce s , H1 ha tres

matges, d?s pr.acticante i mmmm set inferMeres; nomée diapo(em de deu
111'0, els que caben al local) m~B rcduit que el que teniem abane

1+ 1 f d -, d les auaJsen 1mB asserradora 8SS8_ vada per es _orces e ~ or re, qm~~mMm
aasiae efna z-en eLs tres pa e.í.enbe J el metge í les due e inferrr;eres que

,

van sorpz-end re en el momerrt d 'e11trar-hi. Relacionat arnb aquest ser-

vlili hi ha el de farm~cifl., cur-í.oaamsnf di:cigit par un mi.Iitar·-apoteea-

Darrerament tnmb~ ene hem preocupat d'un servei que, en aparen-

ca , no té cap r-eLa c í.é dí.reot.a anb la nos t ra Ll u í ta , per'" que e one í.d e-,

nes a que feicn al.lu3i6 els botxins de Dom (el qual, de paseada,

no forw~part deIs prqsos recup8rats), ara s6n una realitat En cinc
pisos de veinat segnr, quat:r.-enoies i un xicot ensenyen de llegir i

d~escriure els filIa deIs nostres militants. Cal re~arcar que es

tracto d 'una en seny anc a obligatoria~ De fe+', aquest ~s el nostre
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blea que reuní" tote e Is reSI¡onsables dels grups i e Ls meuo dos 1100-

tinents, l'Aral i la Ferina. O potser ta~bé ~s un acte de govern, an-

tl3rior a aquest, la deeisi6 de pres oindir de la disoriminao16 de se-

xe s ope narrt en La ao e í ene t que ara enderroquemtl

Entre nosaltres homes i dones a ón iguala. tenen els mateixos

drets i iden-t:LtJ'uee ob1i["ac:'_on::J.Gairebé la. neí.uet dels 110cs respon-

Bnbl(~ e6n ocupats par dones, en una proporci6 per tant superior a la

fumm de les foraes femenines que combaten amb nosaltres. Gairebé to-

tes son noies joves, i en alguns casas fins i tot molt javes. La Fe-

rina mateix només t~ vint-i-un anys , pero cal dir que des deLa dis-

s et que f'or-ma part d'nn grup o Bltre1 no 11 falta, dones, experiEm-

cia.
Anb t ot aí.xb f~stem Lnagu r arrt una nova moral, rnés f ranoa , més

clara, m~s humana que la que ens ha pr-e'ce dí.t. Finfl a cert punt és un

Ec~xperimentque pot influir les nos tres decisions de demh. Jns resul-

tats sel1lbla que siguin bODs; 11evat de casos exeepcioTIsls, ala quala

es posa remei immeditament, s~observa un gran eenti t de 18 responsa-

""'ilutat 1 unes exigencies de eonóuet a que ens permet en mostrar-nos

optimistes • .A un observ8.dor de ibi.ít ll'ordre vell potser no li semblária

a í xf , ja. que pcs a.r'í.a 1 '€lmfasi sobre les questions de c8.r~cter s exu'a.L,

s cns e voler oompr-endr e que lB. llibert8.t de que [';élud:dxen les nostres

dones, i que e11es han volf!,ut, ~e un vaLen que repose. en d'altres

vaLora menyf!tineuts per la societat buz-ges a , on la eent estenen a

les pe rs onee 1'ins~int de posseaa ió que els obliga a acumul.a'r bena

en perjudici dels seue semblants .. Nosaltres oreiem en la solidari-

tat, en la lleialtat, en el respecte a la persona. I no pot haver-hi

res de tot aixb quan homes i dones viuAn 11igats per unes conven-

cions socials que els obliguen a mentir,a tr.air, a d8gradar-se. Nos- I

altres voLem dignifülAJ:' l'horle, i aquesta Llí.be rta t sexual ~s un pas ,
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el prí1Jler pas importRnt en a que ot senti t .. Pe r-qub crei lie al' ugü ;]..i-

tat, ~ntenem que bem de Ber lliures. I, taht e m ser-ha, ens hi h'ID

. do sentir.

Aquest va ser el +'ema de la rarrera corfer~ncia que hem celebrat
f./G1f"iJlI.tt-r

en el eure d~una serie d'actes de formaci6 cívica que varo ~ ara

fa tres mesos., per iniciativa de la Calia, sense saber que precisa-

ment nor-í.r-í.a a la sortida d"una a Lt ra r-eum.é ,

Hcm crganí tzat dones una s OCif'!tRt dint::::e una sOGmk1tat, 1 l"hem,

vivim anb Jes armas a les r-ans i aquee ba organi tzaci6 c í.v í : podría

semblar prenaturao En aixb, perb, cal veure lR nostra volun~at de

restab1ir una vida noz-ma L.. Hem v í.ngut a e nde r r oca n un oz-d+e vell

1 r-epre s s í u , pG¡rb a Lhora vo í om ser e 1 s constructors d "un a s ocietat

nova que corae nce era t que va co.....!p:n1C;2.r amb el 'Pri~er rebel que es

dreº~ contra el pacter despbtic sense saber si trabaria co~panys de

:ruta ni si la lluita ge_'18 1larga.

Qu~ 0.il':ten en Dom, 12 Se!'a, e Ls meu s pares, i tJ)"ts e Le seus

COI'lpB.nyR mo r-ta o de sapa re gu+s si ar-a p od í en ve uz-e aq ue s t s mil~'rs

d;'thames que, entre caigudes i !.'ed:r-'e9aI'ients~ han posat en ['8U un veri--
table ex~rcit que, en plena Llu.í t a , ja p enaa en la pau i flap q~ue ~s

'\

prou fvrt pe r eone t ru.í.r=La ? Pez-que cada 0.i8 SO~l m~8, (:318 oa í.gut,e.,
s én substi tui te par nov e LLa reclutes v í ngu ts de t.o t s e} s e s t amerrt e ..

houws i dones 8.1a quaLe eneenye m el mane i g de les a r-mes i tiambé una

al tra e 068. qu e no hav JEn sabut maí, : 18 manera de capi;e íLr-·s€ com

una e r-í at urs lliure i r-e s porreab La ,

AqU8St afany <18 t'ortaac t ó ja ene vé do Ls d.íae obs cur-a, m~s de

anya enr c.ra , qua n la Calj.B i jo fOl.'I'lflVen el noc t re pr í.ne r nue Lr i

decic1íem que 110 seriem una colla el "e apa r-reca te c í.r-cune t anc í aLment u-

nits l:?er les ne ce nsd ta tn i1!l':"'ledidtes (le la lluita, sin~ un cos amb

vo Lunta t de ¡f'utnr .. Ca1ia nones corieno ar a penae r--hf des d 'a:"esho-
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r6S, fe r-lo una .m:l.ca ~ja en a que L" men j ad or on , reuni tSBi~tb().

taula, ene a brandava una e sp ernnca que no poL ser defraudara, que no

ser~ defraudada, perque la paguem amb sang i sense egoismo.

Fa m~s de dos nesos qlW vaig interrompre aquesta 1'e1aoi6 i f1ns
CJ-(¿¡~'

a ra no tine ~; o garie e , ce. rcprr'rldr'e-la .. Dur-an+ ac ues t t emps hem

esta t a punt de perdre-ho t{\t pero culpa n "una tra1.ció, 1 fine ara

no he ,1 ~:les()ob0rt el culpable J un dels hnne s del s e rve í él 'ill1oJ'maci6,

S~r:ceYltJ un xicot a'. qua L dE:v~en fer."-se-li pr omeae e enl ul'fYY1edores
'\

parque es ded.dis a pas aa r=e e R l'ennmic, obltdat que trefl deLs ae us ,,
fll par-e , un ..:;e:l71"3~i la germana , hav í.en mor t a les na araoz-r cs del "Quar-

te r'" e

Que havia de ser algd dels servei8 ho vam veure de seguida, l~s
infor.l!lf:l.c1ons de q la dí.ap oaava la poli cí.a eren ffir.lJ>Sa p~ecj.s(¡j1:3pe i qub

pogu€soin procedir d'alguh ~ltre 110c Preeis98 i exten~es, cal dir
!~nt fe t , es propqfan anorr ce e-nos en un a s ola ope raca ó , quan aa sa Ltn-

n;D a Lho ra dos deLs n oe t r-es dipbsi"t0 d"a~{'mes, qua t r e d'2Ü.3 nos t res

E}uarters i pot se r un e .j')':;:zenade. dor1Íc~.lis en ele qua Le es centrali t-

.....en de t ermí.na t ¿; serve 18 o deLega c Lous CIé ue rve f.e, entre elJ 8 el d'''en-

senyauga, on jo tenia un8 reuni6 81U611 V89pre. L'atzar, perb, va de-
cidir que no hj. ase í et í.r-áa , ~ si I'lés no a l'hora ccnvá.nguda , ja que

en aquell !110E1en t era al boa e ami) la Per Lna , +et í.ngu t 8 t ots doa per

un ac cí.ñ errt que coeta la v: da R treo hones el:': ender-r oc ar=-a.....o un re-
, ffugi subteriani a conseqfienoia de lcs pluges persj.3tents deIs darrers

d~es 4f Potser. a í.xb ens va ea LV8 r , t ota ve gE'.dlJ q v.e el ¡oeal en qfies-

ele mestre8 i tren personas ""{~,'~.J. • ..., ,

dar viva una de lee noieR
1r.h -ú-I.- r:;./

}rn total, vam perdn;(Setal1tp-vutt homes i dcne e , entre mor-sa i

presonsrs, i tots els 10ca18 a~ac~tSt cosa que ens va desorganitzar
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"durant una eolIa de dies. No tant, pero, que

en una eeae í.ó d 'urglmcia, no decid:fssim repliear al oop amb un altre
cop que vam dur a terme l'endemh, quan ella ja cantaven Yict~ria.
M~s que res va ser una operaci6 de pFestigl, de eara a la pobla@i~,
ja que sabwem de sobres que, inclds en el ca~de reeixir a apoderar-
nos-en, la central de radiodifusi6 no podríem conservar-la más enLl.a

d'unes hores. En vam ser els amos absoluts durant prop d'un dia, al
terme del q~al ens retirarem despr~s d'haver denunciat per
els abusos i les arbitrarietats d·una administraci6 contra la qual
demana~em al poble que s'alo~s en massa. Ho vam aprofitar per llegir

,
una serie de proelames que estaven a punt de passar a la impremta i

~(\l.

mitja dotzena de testimoniatges apressadament recollits~uns deIs
presos alliberats anteriorment. Tenim mot1us per creure que va fer
partioularment impacte el d~una dona q_ue, com antany la Lona, s'ha
passat prop d'un mes a la residencia especial.

Tot aixb, perb, no podia amagar-nos la gravetat de les p~rdues
sofertes en homes i en equips. Calia aeonseguir altres looals, reor-
ganitzar els serveis, fer desapareixer totes aquelles persones cone~
gudes deIs detinguts, algun deIs quals podia cantar, traslladar els
dí.pbs í,ts d 'armes que no havien caigut en pcder de 1 'enemic, nomenar
nous eaps de grup en substi tue í.ó deLe caí.guta, restablir la confian-
ga deIs febles" que sempre n'hi ha. Calia, sobretot, identificar el
traidor. tasca feixuga que a en Caira se li ha endut un mes i mig
d#aetuac~6 gaire~é solitaria i que no finalitza fins ara fa sis dies,
quan el euLpab le, convtcte i conf~s. fou penja t en un arbre del boac ,
on de banda de vespre el recollí un cotxe que, al cap d'una hora,
llengava e~fJad'avera la porta del ~Quartertt sense ni tan soLs minvar
la marxa •••

Arrel d'aquesta estossinada hem comengat a establir una llista
de caiguts, eosa que fins ara no s'havia fet i que ha estat idea de
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oma de arcelonala Nori. Diu que un dia els haurem d "horrra z-j quan 'HUI lt~

pante é de martirs,. Hi he aceedit perque els aLtr-es també hi estan
.,

~onfotmes, perb 's una pensada que no em fa feli9, no s& ben bé per
que. s6c hostil a mes cerimbnies i m"'angoixa una m~oa de pensar en
un dia futur que reunir~ tots els'sobrevivents davabt una pedra, una
estela; una estatua, un monument oommemoratiu. L'honenatge que es me-
reixen no~s aque st , sin6 la realit'zaci6 dels nostres eomní.sd "avut ,

per ells compartits. Nomes els serem fidels si no desnaturalitzem
aquesta revoluci6 a l.fhora del triomf. Ara ja,he llegt prou per haver
comprovat que les obres deIs hornes no sempre responen a les seves

..intencions ~ que allO. que fou pur sovint es bastardeja quan arriba al
poder.

l'Ioltsd'aquests pensament8,per~~ me'ls callo; m'a.Jiono que no
tot'hom em comprendria i que alguns hi voldrien -veure e hi sospi tari en
una flaqu~esa fonamental, un escepticisme que no escau a un diri~ent.

,

NGIhe de dir res ni fer res que trenqui G minvi 1 'impuls del poble
que qada dia fa el sacrifici de l'avui per un demA just, i ~s per ai-
XQ que aquesta mena de crbnica,a diferinc~a de les antermors que vai

-:(yvtc. r . ":rw l' la'> a la barraca de la v-ella. no esta a disposici6 de totnom Es
eert que ara ja som IDassa i que el nostre moviment ja no és un afer
quasi de familia com en temps deIs meus pares.Per'b tampoc no en
vull fer un docume nt cLande'et f dflÍ,ntrela ,nostra clandestini tat i 1~A-
rai-llla Ferina, la'Bori i ara la Bena , saben que existeix 1 el lle-
geixen. Aquesta darrera em sembla que hi té un dret especlilalen 11se-
va cOVl1d,ic16d 'únic sobrevi vent del grup primi ti~~ i de la seva apor-
taci6 escrita a l~historial Be l'organitzaci6. ~ltra banda, és l~ú-
nica que cr.it10a la cronica; al s'eu dit'hauria de ser mé s detallada.
PerO ar~ em penso que 11 he fet veure que aquest defecte ~reconec
que h0 ~s) cal atribuir-le al fet que quan vaig posar-me a eseriure
ja ddiem dos anys d'activitat. De primer em calia aprendre a manejar
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la ploma amb prou habili tat perq ue un dia no es diguésBi o ca' u °tataels
rebele era un analfabet. Ella m'ha recor~dat, nostalgioament, que de
menut ja mostrava molt bones disposicions per l'estudi •••

Aix~ va ser ahir, quan li vaig fer l~amor No m'ho havia propo-
sat ni s60 un xicot afeooionat a empaitar les dones. Abana d'ella no-
m~s hé do~mit amb la Calia i amb la Nori, a les quals he estat escru-

, ~pulosament fidel perque no oreo en la premiscuitat i fins i tot de-
fujo les proposicions om~s o menys directes a que ~'exposa la meva si-

'tuaoi~. Hi ha una m-ene de dona, ,~ més relativament 'abundan t que no.
m"hauria pensat, que se sent 'atreta pels homes que ooupen lloc
tigi" i.ndependBntment que siguin joves o veLl.e amables C!) adustos"
ben plantats o desnarits. M~s que un home, persegueixen el represen-
tant a,'una funoi6 que atreu. la fama, la popularitat Q la glbria, ni
que sigui. oí.r-cune tane.í.a.Laent , Pero jo sempre he 'descoratjat jlrmmmmf!lll

aquestes sospirants 1., bi ha calgut, ho he fet lnclús a~b energia,
amb impaci~ncia. Creo que cal donar un exemple d'honestedat i que els
meus dinou anys no I!l~eXOUSeBde caigudes a les quels podria sucumbir

-r.

~e~se inconvenient un altre noi prGtegi~ per l'anonimat.
Amb la Bena, perb, ha estat diferent. Per oomen9ar no

me res,. la'iniciativa la vaig prebdre jo, a conací.áneda,
qt; 1 Js:f!,..a~. =8 de. 7Já Em oal1a restablir-li unaicon t'Lan-,
9aen ella mateixa qut'avia anat "pe rríerrtdurant els anys de pres6,
e potser seria més exacte de dir en sortir-ne, quan va poder oompr,-o-

'" , o. 'var, i de mes d una manera, fins a quins extrems l'havien anorr~a
físicament ele botxf.ne, Tot d'una, en un m6n comparativament lliure
on tornava a ser una persona i no un simple nú~ero, s'adonav~ que de
la seva antiga bellesa ja no en quedava ni rastre; pitjor, que era
un parrac. I ho die perque ella mateixa va emprar aquesta paraula en
una ooasi6. potser una setmana 0 deu dies després del seu allibe~a-
mente Aleshores ja hauria estat inoapa9pe proposar-me, corova fer pri-
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mer, que 1"inaorporés a un 110c actí.ude combat pots ~H q ~Vbcar
me en aconsellar-li una temporada de repbs, poteer mmm~mmmmmmmmmmmm8mm

l§Dlb hauria oaLgut precisament fer-li sehtir que era indispensable i
confia~li un carrec en l'exerciei del qual s'hauria oblidat d'ella

. .mateixa. No ha vaig fer, inaapa9 en aquell moment de eomprendre que
la coridemnava a destruir-se en una eoí.oeí tat que 1i donaria 'tempe i
oeasi~ de compadir-se d'~lla mateixa. Ho vaig anar veient més ta~d,
quan cad~ cop que acudia a la barraea a passar uns moments amb el meu
fill" la trobava submergida en una apatia sorda, de vegades asse~u-
~a,a l~ ~art de fora, al pedr!s. seguint amb l'esguard abeent les
anad es i vingudes deLa veins. Qu~ penaava ? Potser que abans el s ho;-
me~ que passaven per davant la barraea s'haurien tombat a mirar-la 1 a
pid01ar-li un semrís arlOuns mots grav-iosoe mentre ara ningú no li'n
feia cae? No puc pas pretendre de posar-me al,lloe d'una dona que
ha,est~t bella i sOl.licit&da. que ha viscut per l'amorl i tot d'una
es veu arraconada al marge de la vida, pe,ro tampoc no oal. Per a mi
que ha he estat durarrt tant s anys, els,despossei ts s6n facils de com-
prend,re.

~er1> l"altra tarda, en acudit- a la barfaea, no m'havia pas propo-
sa"tde fer-li l"amor. Sabia que em eaLfa trob,arun mitjh per treure-la
arrancar-la, d'aquella desesp~raci6 muda, tan pregona -que potser 'ja ni
era deaeaper-aoí.d , pwrl>n.ohavia pensat en res de concret tot i que em
pz-eccupava tant. M'hauria preocupat per qualsevol persona en la eeva
situació~ pero m~s .he hav1,a de fer per ella, la meya amiga, la meva
germana gran que fins volia assaltar la ~Iristituci6 del PobLe" per

, ,
evijrar-me u~a infancia i una adolescencia miserables. Aquestes coses, ,
no s'obliden.

Si nQ l'hagu~s trobat sola potser no hauria passat res ,pero la
seva mare havia sortit i s'havia endut el nen. Ella era asseguda al
catre" amb les mans caigudes sobre la falda, com tan-
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vant, .mentre li paz-Lava de L noe tr e darrer encorrt re amb les foroes de

l'ordre"una pe tita escaramUS,R a la banda de les pedreresJ on haviem

eonstituit un altre dip~sit d'armes M'escoltava distretament, amb

els ulls' fi ts ,cam si pensés en una al tra oosa t i llavars vaig alIar-
. o

gar la m~ cap a las seves.

Qu~ et paas a, Bena '/

Ve tienñ.r coro un peti t sobresalt i em va es tr;nyer ejs di ts t pot-

ser ~ense adonar-se'n, pero amb una mena d'avidesa que immediatament
~,

modrific.a la nostra relaci6. Perque va ser en aquell moment que, a la
'1 ' .

impensada, vaig comprendr~ el q~e em ea¡1a fer.
,<

No séqu~ va' dir, o balbucejar~ pero jo vaig endinsar l'altra

m?ieota la faldilla, cuf xes amunt, i quan ella va subjeetar-me pel

cane11 amb un gest brus0f vaig asseure-me~li al costat par abragar-

.La ,

- N0 •••

Ja vaig fer':

~ Rec~,rdes que quan era petit volia dormir amb tu ? Donvsfncara

ha vull.ara que s60 gran. J~ sempre t'h~ estimat, Bena •••

Es resistia, prova d"allunyar-se, d'abandonar el llit, i en veu-

re que no ho aoonseguia, que continuava retenint-la, em va preguntar

si ja 1 'havia mirada ..bé i, d~spr~s, si he feia per cempaaaí.ó ,

Ro, Bena , per amor - vaig contestar-li.

,Així i tot .contrí.nuava negant-s 'hi, ,i eaireb~ em va caldre des-

pullar-l~ a la forga abana que s'abando~és, menuda i fr~gil, amb

les eulxes seques eom un aar-ment , els pits caiguts i el ventre es-

tra~yament protuberant, inflat per la mis~ria ••• Feia pietat de veu-

re. Pero no ,era la pietat, sinó l'amor (recoréia-ho rquan ha llegeixis,

Bena), el que ero feia ereixer per ella: un amOEaut~ntic, sense e-
(
V t.

goí.smej que es manifes tava COI!l podia, correspon e,,-nt~l seu ¡ara., re-
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j- trobada la j oia cerna L, s' enceni a sota meu amb la mat iblt-aecge'n:e llii!t' ta t.

v Després se'ro va llen9ar al mmmm¡rnmemmmmwmmmmrnmmrnmmmemmmm col1 i

r va plorar arnb un plor LLa rg. inextroncable, sense parar de besar-me f

o de dir pxrauñee que no en.te ní.a , No es va Lnter r smpr-e ni en arribar la

s seva mare amb el nen en bra90s. adormit; ni la va veure, ja que ella,

~ en adonar-se de la situació, va somriure i sorti de nou Vaig tro-
"bar-la al cap de prop de dues hores, quan la Bena ja feia estona que

s "hav í,a calmat '1 t'ots dos havíem tingut una gran conversa animada,

q de persones normals, en el cura de la qual parlarem,com deia primer,

1 del diarí. La dona I!l~esperava a l'extrem del barri"on abane que tin-

gu~s temps d 'impedir-li-.lj.e,v'l? apoderar-se de la meva mh, va besar-me-

la i em digué :

"'"Ets b6, F'ordi; gracias.

1ai no m#he sentit ~an emooionat i averg~nyit.

S~ que ara he adqur.r-Lr U! conp romfe , ha vaig veure de aegu í.da s ,

oom que vull les coses cLa rea, a la ni t vaig oontar-ho tot a la Nu-

rii':Em va escoltar en silenei i en acabar em diguE1 :

~ Es veritat que som diferents.

No l'entenía i m~ho va ac1arir

....Aquesta 11uits" les coses que volem fer, que esperem, ens han ean-
"viat. Abans ero penso que m'hauria sentit engelosida, pero ara no. Ho,

havies de ter i est í,o contenta que ha hagis fet. Pot tenir fills ?

... 1!impen s o qi.e si - vaig contestar-li, ee tz-anya't ,

Prenya-la, doncs. De cap mes manera no l'ajudaras I!l~Sb~.
~

Nn se m'havia ae ud í t , perb em penso que té ra~. Gaireb~ no vaig

tenir temps de donar-l tlhi. perque hi hav'í,a una alarma; algú, sense

permís,per iniciativa propia, havia atacat un cotxe policial. mammmm
acudiren al tres cotxes patrulla 1 en aquell mO~lent~enia 1100 una veri-

table batalla campal prop de la pla9a del mercat.

No ~s el primer cop que es produeíxen actes d'indisoiplina per



e

u-392-
Universitat Autónoma de Barcelona

part d "elements Lmpa eí.ents que consti tueixen un probP· ; t~caN' ni cara
si 0astigar-los, o fer els ulls greesos , Jm el primer cas orees res n-
timents i en el segan encoratge~ d~altres actes semblants. Cada dia
eomproVQ m~B ~mmmmmmmmmqmsmmmmmmmmmmé~8mmmm palpablement que manar
ne ~s famil. Tempsenrera, quan ~rem com qui diu quatre gats i~enia
un contacte personal constant amb tots els homes, gairebé no hi havia
proble~es. perb ara)cada diatJa situaci6jis més complexa.

,
Per comen9ar, cal 00nsidenar la singularitat de la nostra posi-

ció. N 0 som un ague rrilla que des de la murrtany a s' obre pas cap a la
Qiutat, sinó unes_ forces eBsencialment urbanes que conviuen amb la
poblaci6, des de l'inter:tor de la qual intenten dl"anorrear el sistema

,
establert. Rem ereat un estat de guerra 9ivil endemic que es manifesta
en tot d'of~nsives i c9ntraofensives discontinues que tan aviat es re-
s01en a favo+ nostre com de l'enemic. Ells tenen el poder i noealtres
la simpa~ia de la gent , si més no de les clases populars, entre les
quaLe reclutem fi~s i tot individus que',a .t ravés de la BI:b', han in-
gressat en diverso~ serveis oficials, si b~ sempre en llocs subordi-
nats! Tot aixb crea una situaci6 in~ditaJ pra0ticament desconeguda
en els.,"12ibres de text" de la revoluci6 mund'í.al., en la mesura que els
ceneixem. Ens manquen dow.cs "pqtrons" estrategics i ens eiem obli-
gats a improvisar-los. Cal que hi reflexioni.

Reuni' del comité, amb asistencia de l"'Aral i.la Ferina i tota
els cape de grup que tenen forees a les seves ordres. En aquesteiJ
reunions tothom parla lliurement i evitem les discusions doctrina-1s)

qme podrien desunir-nos o fer-nos perdre el temps La cosa ~s possi-
ble perqu~ tots els 110cs de C0manament ~ls ocupen hornes d'acoció,
amb ezclusi6 deIs te~rics que voldrien comen9ar a constr_uir la oasa
per la teulada. Ens referim doncs a qüestions mmmmmmMmmmmmqme concre-
tes encaminades a millorar l'eficaeia de la nostra lluita. De la reu-
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cions i a les de molts altres deIs mmmmmam companys, el proUecte de
, é '1 Orlis, el qual, despr s de fer una analisi tor9a rigurosa deIs nos-

tres progressos durant els darrers sis mesos, ha demostrat que eren
insuficients si valíem derrotar l'enemic en un termini raonable. De
fet, en relaci6 ambpls mesas anteriors i a despit de ee~~es accions

~ ,. ~bri11ants i mes espectaculras que posi tives, e apr-ecaa una tendencia,
8,1manten~men:t d'un statu que que a la llarga poc perjudicar-nos. Com
que l'infor-IDe era precIs, basat en xifres concretes, no en podem
d,ubtar.'L'Orlís, que només té viÜt-i-sis anjrs, ~s un xicot seri6s i
que sempre'parla ambproves a la mh. L'hem escoltat en silenci.

El, seu projecte, en canvi, ha estat objecte d'un debat pIe d'ani-
maei6. 'Es compr~n. Segons ell, només hi ha una manera de superar a-
questa mena d'equilibri al que hem arribat, i ~s treure les nostres

, )
forees de la elandes~1tat Ó semi-olandest1n1tat actual 1 passar a
la guerra eberta i regular.·Els seas plana 1nclouen en primer lloc
l'assalt d'un barri, e 1 del Riu, on ten1m moltspartidar1s¡ i la
eonquesta gradual, des d'allí, de la ciutat barri per barri i casa
per casa sí cODvé.

11na objecci6,fonaihental és qUé ara per ara no comptem amb for-
oes comparables a le~ de l"enemic i que ens exposem, per tant, a una
derrota de la qual potser no ens refaríem. Per~ ella la tenia ptev1s-
ta. Al seu veure, la'poblaei6 está prou preparada per passar-se prac-
t1cament en bloc al nostre cost at si té l'oportuni tat de fer=ho , Fins
ara, aquesta oportunitat ha tingut les seves limitacions Molta gent

,estan totalment'desconectats del nostre moviment perque DO han sabut
trobar la manera d'accedir-hi. Per dir-ho amb paraules ben cIares, no
hi ha unaadre9a a la qual puguin acudir~ Les nostres proolames,la
nostra activitat, donen fe que existim, pero no d1uen res d'una ofic1-
na de reclutament a la qual ele nostres simpatitzants podrien presen-
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tar-se. Si ens apoderavem d'un barrd , aquent defe cte {it 1 UtbiSll!l>-,

La Ferina ha esta_blert contacue amb un agen t estranger que
eonseguit de trave'ssar la frontera elandestinament i q.J1ees diu re"":
presentant d'una firma d'armes. Ens hem ~entr;evistat al molí, on ella
1 'ha dut amb els ulls bena ts, i 1 "hom e m'ha' desagradat immed1atament
pel seu oLrrí.sme , En preguntar-li per que hav1a preferit adregar-ee'ns
en lloc de fer la seva oferta a l'enemie, ha eontestat :

Ja devia estar pr~parat per aquesta resposta, perique no s'hi ha
pensat gaire :

, ~
_ Pue fer-vos una altra proposici6, periquadruplica el preu de les

armes. Pagueu el doble, en bitllets, i us eomprometeu formalmBn~
a pagar de nou la mate ixa q:p.antitat si aconseguiu el poder.

I per ~ue,aixo1-ha preguntat la Ferina.

Ells ja tenen les seves fonts de proveiment Eusquem elientela
~ Clientela? - he arrugat el ~mmmmm front.
- Es elar. Aixb ~s una operaeió comercial.

nat j tOthOfl sabria on trobar-nos.
El projecte ofereix evidentment alguns avantatges, per'b de segui-

da m'he ado_nai que, si l~accept~vem, ea1ia que el complete~sim amb
altres mesures que pal.liessin les ~onseqa~ncies d'un possible fraoas.

, En aquest sentit he par1at,aeonsellant als reunits que no prenguéssim
cap deeisi~ prematura.

Rem quedat que celebrarem una altra neurrí.ó , d'aquí a tres" di-e,s,
l1nmeament dedioada a una crítioa constructiva 1 ponderada de la propo-
ei@ió del nostre e~mpany.

A pagar eom ?

Al comptat. I amb or.
- No en tenim.

Cal que prenguem precaucions. La vostra moneda baixa continuament
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i d'aqu! a deu o dotze dies, qURn lliuraríem la
va¡or ja no se,ra el ma'teí x,

- Tampoc n9 ser~ la meitat.
- Els sanvis son capr~txpsos - ha argumentat ell -. Hi ha una cotit-

zaci6, ofici~l" pero no e~ respecta, sobretot quan es tracta de quan-
titat imvortants. De fet,encara qQe cobrem el doül~,no sabem que co-

, ,
bz-a r em ,

- Suposem-ho. Aix~ no explica que despres h~gim de tmrnar a pagar.
Només si guanyeu - ens ha recor~dat ell -. Ser~ una mena de prima

a la confian9a que us feroi una ~erantma contra q~alsevol maniobra
monetaria que se us pugui acudir.

Era absurd, i em venie-n ganes de tallar la diseusi6 allí ma-
teLx , pe rb 1 "heme havia parlat d 'armes pesa des, de,canons, de tanes,

i ~s inútil negar que es~ava enllaminit.
, ,

~. 'ITs far~ una contraofe rta - he proposat
preu l~endema de la vict~ria.

cinc vegades el vostre

En er ?

- No. En or, el doble.
~ Es massa arriseat. El govern encara dpmina la situaci6 Res no ga-

ranteix la vostra,victbria.
- Molt be. Fem -ho aixl - he ,dit - : El doble del vostre preu; una

quarta part, en bitllets, en lliurar el material, i la ~esta en or
quan hagim guanyat '.Es e nr-aona t, oi ?

- ,No ho ,se. . ~Caldra que qonsulti els meus repJ:'esentats- ha deeid:i,t
a la fi.

Ens ha prom~s una resposta per dema passat. Coro que és impossible
que 'faei el viatge d"an ada i tornada en dos dies f aixo vol dir que
disposa d'algun altre mitj~ de eomunicaci6. Si acabem pe= fer tractes,
oaldra que O_~:':é:Z.&i.~Ni els meus lloctinents ni jo no el
veiem elar, aquest innividu.
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Rem adoptat el p rojeote de 1 'Orlis,amb aIgun es modifioaoi na sub!!.
taneials que reforcen les sevas possibilitate d'~xit i, tal oom velia
jo~ poden evitar l'anorreament de los nostres forces en Gas de fr8c.as~
ser la nostra estrat~gia~

La rnarxa de l'eperact6, ja decidida¡, perll postposada a l'obten-
016 de le~ arme~;si l'agent aecepta el tracte que vaig proposar-li,
~s aquesta : una nit (falta decidif la data) ens apoderarem del bar-
ri del riu tan sigilosament com puguem i oeupareM la totalitat de
les cases i pisos" magat aems i bot í.gues, 011 ens farem forts pe:l'pro-
cedir a la fase ulterior : enfronta~ent amb les forces de l'ordre~
Ara bé, 1 aquesta ~s la modifioació a qu~ al.ludia : un oop el barri
oeupat, una tercera part .del nostre contingent tornara a les seves
posicions de gue rrilla ,es oampade s per la 'ciutat" per tal d'atacar
l"enemic par darrera tot seguit que aquest procedeixi, si ho fa, a
un mlt'mmmmmmibiRmdeibmiDsDDmJbassalt del barri •.De fet, es tracta d 'atreu-
re el mAxim de forces governamentals per anih~lar el poder de l'ene-

,
mic en una vasta operaci6 despr~s de la qual, si triomfavem , tot el,
nostre comes es limitaria a accione de poli cia..

Naturalment~ cal preveure taDb~ la derrota, i aleshoree aquestes
forces situades entre la poblaoi'ó asseguraran la nostfe supervi ~ncia

......,

oem a movimenJ; fins i tCilten el eae d "un extermini t )tal deLs CGm-
batents que defensa ran el ba rr-L, .

Em cal afegir que la deeisi6 ha estat adoptada per unanimltat

Avui hav!em de tenir la" r-espoeta de 1'agent estranger, pero no
s'ha preséBtat al lloc convi~gut ni ha enviat oap missatge No cree
que calgui estrahyar-se'n gaire. Mentrestant, en vistes a l'operaoi~
del barri del riu, hem auapbe tota mena d 'activitat no relaoionada
amb aQuest afer, m~s complicat que no sembla sobre el paper, ja que
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aí.xb en~obliga des d'ara a '.a oonstituci6 de dí.pbs

queviures per s í, el nostre cap de pont es convert eix en una ra+éne ra
1. el,prci>j.eotatatac en un se t.ge, Tinc el convenciment ¡que tot depen-

'drh de 1~aotuaci6 de les fo;rees de fora, perqu~ oontinua essent un
fet~Uert númermcament, e.s tem en de~antatge. La possessi6 de canons i
de tancs podría ser decisiv~.

He passat la tarda amb la Bena i li he tornat afer l'aflor. La
seva mare, .comprensi,~ i disereta~ s'ha fet fonediesa amb en Joli
per tal de deixar~nos sols. Ella, perb, ha oOI!lengatper mostrar-se
escrupulosa.

,. ... ~, . ,
!!'" 1 la..Jior.i? ~ m"ha dit -. }To esta be que ~ e nganyem , L altre dia

"p.m vas agafar maae a de sorpresa pe rque se m'aoudis de pene ar=hd , :pe-,
rb a :r.a•••

- Ja ne aap ....l'he tranquil.litzada.
Sap que has vingut per fiear-te al 111 t amb iui ?

- si. ·1 que ll'altre dia vam dormir junts. ]'ins i tet m'ha aoonsellat
que et facl un fill.

Un fill ?

No s'hi ha mostrat oonforme, diu que esta masse depauperada per-
..que la ariatura fos normal .

~ De primer ml'he de refer .-hE! punt\..4alitzat.
- Et.~efaras - 11 he promes.

Ens hem quedat al catre poteer dues hores, parlant i estlmant-
,

nos avul rense plaraneres, perb ella extraordinariament tendra i,
doLca J eom si "vo Lgués oemp enear--me de les defici ep eies del seu cos
El- les quals s 'ha re ferit un cop, en dir-me :

Te'n recordest coro era abans ?

sI - 11 be contestar, no gaire xegur, perque la imatge que tino
d'ella ~s sobretot 'oonstruida a partir de ~lectura del diari~
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~ Dones m'agradaria tornar-ho ser, ni que nom~8

a soles amb tu. Et mereixes m~s que un sao d ossos inflat.
Sí tossls o om ~ans, ni em miraries la cara - he sornrigut•

.,¡f Que n~, ?

I m'ha passat les m~ns pel pit 1 pels flanes abans de pu~ar-les
eap a la cara, on s'ha entr¡tingut acariciant els llavis, les galtes,

...No SJlPS que e_ts terr-iblement atractí,u 4"( Deu. ser diffcil de resis-
tir-sc't. ·Jo mai no t"haurip. pogut dir que no.

- B~ t'hi oposaves, l'altre dia •••
P~_tser pe rqub em feia vergIlmya que em v.eiesfl,i,sdeepu Ll.ada Encara

me ¡lbfa avut , no et e.reguí.e, ,Ma! no m'hauria imag:'nat ...:.ha dit ales-
hoz-as, ~ l}IummmJllmFirDmque poguée arribar a av ergony í.r-eme davan t d'un
heme.•..••~_Més val que no em mí.rí.e- ha afegii:, i m"ha abra cat fort
tra seu -. Fes-te La il.lusi6 qUE", s6c bonica, i jove ••• sí, pota.

L'he pemetrada de nou, gairebé per sorpresa, i elJl se l!l'haar xa-
pat instantaniam.ent mentre em separava una mica la oara.,

...1l1aino h o oblidaré, Fordí, mal •••

Contmnuem sense nt>~ieies de l'agent, i ara ja n0 és tan nat1ilral_
Gairebé hem enllestit .eLs preparatius i, en una modificaci6 de darrera
hora t una part dels nostres hornee ja harfomen9at a er_V'airel barr.i
paeificament, sen2e fer-se notar gaire. En aquest moment hi tenim
eerrt oInquarrte persones que oeupe n looals abandonats i a.Lguns pisos,

"al!lbeonsentiment de les famílies. Ele serveis d'intendencia, que han
treballat bé, disposen d'un antic estable on es van acumulant eaixes
de oonS8Pves prooedente d'altres dipbsits i tenen prevista la
ci6 d'un fonn. un~ltre gru'p, pretesament de paletes, reuneix dJot de
material de la cOllst:::-ucC'i6prop d'un solar on simulen ter unes obres.
Els maons i els SaGB de oimBnt. plens de mmmll",e sorra, serviran per
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protegir ualcons i fine8tres quan arribi el momen
els prep ara'tLua , fins ara, es duen a ca p senae entrebancs. Ahir, pt,-

r~, vam perdre tres homes, detinguts per ¡a policia en diferents in-
drets de la cí.ut at quan repartían pr-oe Laraes També una dona que, en
donar-li l'alto~ disparB eontra els agents.,

-,

Diseusió amb la Nori. M'hi refereíx) perqu~ una escenqcom aques-
ta deu sovintejar entre les parelles. Tates les dones volen estar al

-mmmIDmmm costatdels seue bOill8S en una acctó tan decisiva com la que
p reparem , i en general obtindran aa ta.af'accí.ó , ja que tots s om comba-

.¡¡¡tents, pero bi ha una excepci~ : les dones prenyades.
Ella, que ho sap i no s'hi av é, ha esperat qlle fássim al llit

11. purrt de fer-nos 1" amor parlar-me'n, .. 1i ha sortit ela per pero
tret per la culata; m "he negat ro1onament a deixar que vingui amb

... . é "....Pero JO em trabo b ....ha protestat -. Ni m'ha sembla, que estigui
embarassada. Mira, toea ••. 01 que tinc el ventra 11is ? - m'ha dlt
tot fent-me passejar els dita des de 1~est6mao al pubis.

olar, tot just de dos já sabem. ..
~ "Es 8stas .mesas, ho Pero no es,

tracta d'aixb ..La teya oblígació, ara, no és llui tar, sin6 protegir
el teu r.rn..

- El podria perdre d "a rtres maneres - ha pretes ella.
Natnralment,. Pero ja sap,s a que" en r-eferea.xo, Si e t mat av en , mata-

a: r-Len du,~~ persones, no una.
o _ }íoltes m~s en mataran si e t maten a tu - ha rerl exaonat ella -.--

Totes les criatures que eropodries fer ••• o que podries fer a d'al-
t tres dones. Hi has pensat ?

- Ira sigues pesada, Nori. Tot aixo ser?l o no aera , mentre aqu est
fil1 ja és una realitat Est~s pz enya da ,

- Ro trobo injust. Estero defensant una cosa "que és de tots, i jo
tarobé hi tinc dret.
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tur no valdria la pena de fe r r-es •••

- S~ he anem a veure, tamb~ ha ete tu, el futur. Nom~s tene dinol

anys " ,Et e una eriatura.
- Ah , sí ? - he rigut jo, amb la intenci6 de fer-li oblidar l'as'7t

sumpte -. Les criatures taL'1befan lixo ?

11 'he besada, fort, ment r e amb la roa li aca r-í.oí ava els flanes, ,

i les sines abans d'enfllar-me al eeu damunt o

- No ha sEt - ha s oap í ra t.

- 1 alxb altre ? .... he di t, ara mirant-91a" pe rqub m'agrada de ve uze

e Ls s eus u L'Ls <luan la penetre, perl> ella ha tret torees de flaquesa:

- Vull venir amb tu •••

- No, ]fori.
- Si e."t pa saa res h1 vull ser.

Ah, ~s par aixb 9

- s:f.
- No - he tornat -. Tu ~'esperar¿L aquí, boniea i qendra,mmmmmmm~ i

jo tornaré, i et. fE\ré l"amor ••• com ara .. No v01dr~s que et faei 1 'a-

.m~r ?

S1, }'orai" Perb ••• ·

- Sense perb , Norj,. Tu lfrrB et s ~.a mareta, i ne vull que et pass i

res. o 8f, sl que vu'l L que e t pa as í , pero ara~. i aix:f ..... -

Fo:!:'di•••

M'esperaras, o í , mo?esperar8:S ? Amb el petit, do Le a com s emp re ,

amb a que s ts, mirada ••• Per qu~ ew mí.r-ea aix:1'., Norí, ?

No ho s~... No n..."v.o faois dir.

- Si~ Fordi, s!. Ai, estimat

Prome8 ?
sí, si: !



t nostres home s, de ],grup que ~enim al boec, 1 'han trobat mort al peu
d 'un penya-eeega't, Patser es tracta d "un accident, pero eosta de ereu-
re; masea aport"..lúper 1 "enemtc , Si molt corrvé hi estava en oOn&actE~,
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- No est~ bé; t'aprofites de les circumstencies •••
1 jo :

- 1 tu qu~ volies fer ?

Ha hagut de sonr-í.ure. ~s cLar ,

, ,
Podiem esperar l'agBnt de la fabri~a d'armes ! Avui, dos deIs

ment a les armes pesadas.

~ jugava un doble joc, 1 els ha semblat cenverrí.en t liquidar-lo. He
vist el cadaver i no presenta ferides d'arma de foe, de manera que en
tGt cas l'ha~ matat a CGps. Clldr~, dones, que renuneiem definitiva-

Dem~ ~s el gran dia •.l.1 hoz-es d "ara tates les unitata estan aler-
tades, a punt d'inieiar la gran aventura N1ngú no pot sabe~ ai ~s

i: la darrera entrada que faig en aquesta crbrrí.ca que ja ha tingut tants
~ aut cre, tote ells, arp.b1 "exeepci6 de la Be na. eaiguts per la eausa~

...He parlat una estona amb ella i esta dispasada a continuar-la ai
l~atzar em fos advers. Ara ja ha recobrat una mica de la seva anima-

'1 ei6, fine i tot ha eomen cat a preacupar-iaé de la seva persona. Per
p~imer cap des que la van alliberarr avui duia els llavis 1 els ulls
pintats.

A les de'tze de la nit hem acabat 1 'ocupaei6 del barrí., d 'on mmmám

només s'han retirat unes dmtzenes de faroilies L~s restants,eom ja
ens pensavem, es queden a¡ nostre eostat. Entre els hOMes hi ha una,
impressi6 d'optimisme i la noral ~s bona, combativa. ~i fracassem,
no sera paa pez-que la gent no compLe Lx i.namb el seu deure.



amb la qual comen ca el barri Neu , on es bar.regen el s obrers i la bu r--

gesia. Llevat d'un petit nombre, que es quedarh a la reraguerda, to-
te~ les nostres f'or-ees en aque st moment q~mims< aquarterades

a al barrio del riu prendran part en l'0per8oi6~

1
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sGta le8 ordres de l'Orlis,i els restants ens hem reunit davant el
plhnol de la ciutat a estudiar un cop m~s el nostre prbxim moviment,
la conquesta de 1'illa de cases que queda a 1 'altra banda de car-rer ,

poLfoí.ea of'Lc í.aL i funcionaris ,aeran jutjats al seu moment degut
1 condemnat~d'acard amb la mesura de la seva respansabilitat i deIs
delietes que hauran 00mes durant aque~s anys d'opressi6.

b Rem dlhsposat eentinelles als terrats idos escamots protegeixen
'1 eLs :flancs mentre un altre munta la guardia al magatzem on hem tan-
t eat els presonerso,Em refereixo als agentN de la BIF, for98 nombro-
v sos, que ha calgut desarmar sense que, en general, oferissin resis-
j tenela. De I.sque s 'han defensat,. cinc en t.....ota~,quatre s ón marta i

..m el c í nque ha aconaegu í.t de fer-se eacapol, NG m'amoina. "Emprepcupen
,més els presoners; ena obliguen ,8 dí.steeur-ehornee del coraba t i caldrh
alimentar-los. Si fossmm la colla d'assassins 1 facinerosos que oreu,

, .e...( e4r/l.(Q~· . .
(:)diu,)(; &94#, els hauríem matat, pero és opini6 unanime que no, . ,, ,
h1 haura m6s mo~ts que ela que eaiguin en cflmbat; e18 altres pmmmmmm

Ibúa: les dones, mar-e i duee filIes adolescents, .han estat respecta-
n 4es escrupulosament i ella en oap instant no ha~consti~it una c~rrega,
9 econ~mica, ja que contribuien a les despeses generals. Vigilarem, de
.t tota manera, la seva conducta en els dí.esa venir

l.

cr
q

Cal assenyalar, com a excepci6" que dos funcionaris de la BIF
s;iueorporen des d ' ara a les nostres forees. Rem cregut que els hi
:boi:ilZael oaptení.aent que han tingut amb la familia que e Ls fou con-
fiada. Fins ara, és l"unic cas que coneixem on no hlmm hi ha hagut a-
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M~han despertat a les sis, quan duia dues hores al llit. Ela

nostres guaites assenyalaven la presencia de forces ene~igues que•
s~anaven ooncentrant al ba_rri Nou, de segur que alertades per 1'8-
gent de la BIF que se'ns escaph. Vint minuts despr~s han comen9at iluÍa

1'assalt de les nostres posiaions, pero tothom era al seu 1100 i els

hem rebutüat facilment. A parti r d ' ara, com que tindré po o temps,
'\

caldra que eft¡ limi ti a unes uo t es molt b re ue j a tall de comunicats

que más endavant, si o onvé , .ser an amp l í,a....s ,

En aquest moment, l#eneI!1ic, que ha fet desaplotjar el barr1 que

domina, sembla haver-se resignat a un fo~ de posici6, atrinxer~t

~arréra finestre~ i balcons des d'on, de tant en tant, par mitjh d'al

taveus t ens comnrí na e. la rendici6.

Tenim tres ferits •

Misflatgers de fora que han pogut penetrar fins a les nostres

lirlÍes, ens comuniquen ara, a les oinc de la tarda, que 1 enemic

augmenta els e eus .efectius. Unitats de la policJa i de l'exercit

acabades de' scrtrí.r de ¡es cae ernea es concentren al barri Nou , pro-

ve'Lde s de mortero i canorrs ,

A través\dels mate iX.0&!miasa tgers, or-dene que .Lea nostres for-

ces C1:onoentfaaes dina del 0ase urb~ efemtuin un atao sorpresa enca-

nrí naf El .destrui:r aque a+ee peces. L'operaci6' ha de ser 1nil.iiada a les
,

aí,s deu, simultaniament amb la nostra primera sortida.,

'- '\ ,",Els morters han entra t en ao c í é , pero llev,at .d ,un peti t eontin-

gerrt , totes les nostres forces ocupen els ba í.aos limI!lfu.IDm deLs edifi-

e í s , mmmallufifhmm]nm a punt d'1nioiar l'atao amb boribes Jv mh i foc de

metralleta.

En aquest moment tenim deu ferits. Cap fiort.
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L'assalt. Des del meu LLo c d'observaci6 e Le he' vist o r un r el

carrer i saltar per les fines tres ba í.xes després d 'haver regat amb

granadae l'interior deIs 10081s. El barri s'ha mmplert de fumera i

d'espetecs, de xiscles 1 corregudes. Dos nois i una-noia han caigut

gairebé en el mateix instant sobre les llambordes,d'on només se
I 'n ha aLca t. un, un ad oLeacent que ha co í.xe ja t oap a una entrada.

Els altres dos han estat recollits p eLs lIlo::ltres se rve í.s sanitaris i

dut~ a la inferme:ria que tenim Lns tal.l ada en un an tic magat zem de

forratge pe r als an í mal s , enca ra pLe de. fenc 1 de palla.

Rem fet callar els mozrt er s , Els canons ma í no han entrat en BC-
r de, e r.u..c. re,

oi6 ni 'es TIIswililíifil que ho facin en aqueá t barrí. Pot se r ni n 'han po

t.'lt i la ínformaci6 era er rbní.a ,

Una noia missatgera aeae nyaLa que molta gent B 'uneixen a

tres f'oz-ees , homes i dones aene e armes que en aq ueet s moments encara

deuen estar lluitant a l'ultra banda de barri.

Molts deLs nostres ocup en j a poeí.cLons a les parts al tes deLe

edifieis 011, una es tona enrera, hi hav í.a l' enemic. Ordeno una retíra-

dr. de les tropes anteriors per aquf deu minute, quan hagj.m. consoii-

da~t una mica les nostres noves posiciona.

. 7,-Ut r.-{¡!...j' c.u.r
RecoI!l=,te de ba í.xea a les nou del vespre : It;tpqO morts i (quáran-

ta-dos ferits, onze d'ells greus.

Les foroes governamentals eón a la perif~rie del barri, atrin-

xerades .pe z la n í t , Tenim previst d 'atacar-les a dos quar t s d onze

en punt, en Go~laboraci6 altre cop amb les nostre3 MmwdommpEmBBB$ID

brigadas urbanas. La gB~t t~ ganes de combatre i cal aprofitar-ho.

:ras dos ant Les membres de la EIF., s "han captihgut l!lagñ.ificament

i un d~ells é~a la infernería, ferít al ventre.
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Situaci6 oonfusa. D'altres forces de l'ordre han atacat els nostres mm
combat ent s de 1'interior, arreplega ts doncs errt r 1'.: dos foos 00m J.' en0-

mio que ocupa la perfferie del barri. Hi ha hagut oombats Bagna~ts,
eos a cos, pero ram eaptur-at mitja d otzena d.e morters i abundants mu-
nipions abans de vemre'ns oblig~ts a retrocedir a les nostres pos~-
Ciliansanterio:!:'s.

En tot el ve spze cap mie'3stger no ha pogut trnvesf3ar les linies
,

enemigues i els telefons no funcionen. Ignor€I!ldones la sttuaci6,
"exacta, pero se senten trets cap a altres bandes de ciutat, com si

hi hagu éS..)lagut un aixecament popular.
Enviem gent a investigar.

El mat{ ens sorprén exactament 19.nLa mateixa posí.cí.ó d'ahir. i
si fa no fa amb les mateixes forees, tota vegada que hem rebut el
refmr9 de tot de voluntaris que, a favur de les ombrea, han sabut
r-eun.í.r--eeamb nosaJ.tres, algunJd'el1s a tr8v~s d~una gran I..arrada
poLe boe cos , on els grUp~ue:ti ten.im, dí.epoéa ts 8, talmar el pas a
l'enemia, ele han deixat passar sense armes. 51mbla que cap d'ells nm
en tenia, pero. Ara okpliran eIs buits que deixen els nostres morta

Yr»; _ e ~ c-ú't.
1 ferits, e : CéiJre=ñ total. Més n'hi deu hav e,» gaí'ut él l'altra

"banda, pero aixi i tot s6n massa.

Em comencen a preocupar les municions. Tct i les que vam capturar
JI..ahir a l'enemic, aviat escaaeejaran , De fet, ~s l'6nic prob:yma Per'b

,potser ene sera solucionat pels moviments espontanis que poden preci-
pitar el final de la lluita. Tres deIs ojn.chomee que varo enviat a
investigar, no han to:xnat. Els alt ree dos, i un mí.esaí ger-, coinci-,
deixen en que l'alc¡;amentdel poble va agefant p:oporcions importants
en el sentit que distreuen les forces enemigu8s i no ~ls permeten



m

:rl

:a

q

'J

3á

al:

:3 )

d'augmentar els contingents que tenim davant. Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

Hem torúat a r-ecobr-ar l'altra banda de ca r re r , poro les nue t r ee

ba í.xes eón nombrases: 1uaranta-tres mor t s i més de dos....cents feri-l:;s.
,

Ignorol naturalment, 1e3 perdues dels crupc de l'interiIDr, l'acüió
deIs guals ha estat rnenyo efectiva que ahir. No ens podem permetre
viettlries tan pirriques 1. pe!' aquesta ni t hem convingut a tra"és de

mis8atgers una reuni6 amb 1~Aftal, la :B'erinai els caps de colla que

ataquen la r-ei-aguarda de l'enemic-'!S"imposo de pz-ond re mesures més
'"ene rgí.ouee , o él 'una al.t ra na curaLeaa , si no voLem desagnar-nos aban s

d i!!hora.

Moments aba.ns de sortir cap a l'indret de la reuni6, un celler
de la plaga del rnercat. Les posiciona no 8'han alterat a d spit dels
aGfOI'goL de l'enemic, que ha pres la iniciativa. Conservem dones 1'al-
tra banda de ca r-rer-, In qua 1 eemencem a fortificar tan b~ com padem ,

Han mor-t cinc de Ls ferits" perb d"c,ltreE<s~han r-eí.ncoz-po-cata la

t~ per decisi6 voiuntbria. L·esperit deJ.s nostres homes continua es-

Com ene temí~nt les p~rdue~ de les foreeA de l'interior són
... .

quarrt á ories , pero sembla que ne ene han de pre ocupar t~'D.tcom em te-

Di.ia; duz-arrt les da rreres vint-i-qua tre gores a "han presen~at prop
d 'un miler de vo l.urrtarí.s, Per mo.lt e d 'ellB, pero, no hi ha armes ,

Hem d(cü~it una serie d'accions de gue r rí.Ll.a a base de l'orga-
nitzacid d'escamotf de deu homes que atacaran diversos centres de
llenemic per tal de distreure una part de les seves forces. Aixb pot
alleujar la pressi6 sobr.e el barriw

Gembla que 110 podem confiar 23air.een els mrviments espontanis
de la poblaci6. Hi hE hagut, si, algaments, si b' no tan importants
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, . . d' 11 band tcoro Crelem 1, a ;ra anlla, nega s en sang per

pc Lí.c Laque o , les qua Le no e 'han entretingut a empresonar ning6.. l~n

aquestes a cc í.ons , dones, únicament hi ha. hagut morts .. Les pe rd ue s de

l'adversari, en oanvi~ han e~ta t esoassissimes. De tata manera, ens

falten dades exactes.

'En Seranel., un de Ls PO~i agents de la BIJ!'1 que de cf.d í re n quedar-

se amb nosaltres (el aeu cotnpany , fe:rit oom ja vaig r~portart va mo-

rir ahir a la tarda), e 'ha ofe:r.t pe r una míA8i6 d ~eap í onat ge al camp
,

enemio ... 1lfo ignoro que pot ser una excusa, per hem deoictit 1'er-li

e onf'í.an ca ... Al ea pdava Ll. s.rha ba tut c om un brau, anb oonvenciment,

i, si hagués vOlcut, a hores dI' ara j a 8e::1a a 1"al tra banda; d'6oa-

síona de pa sa ar--e e no 11 n"han faltat •

• .L~"'h:eJ!ldeixar marxa:tIjl donos, amb 1 'eno~rreo que infc)T'lni sobre la

moral ~e les forces d ¡tordre, el nombre de ba txes i la natu ....'...lesa

ta de les epe ra c í.one immedi::ttes ..

"La li.\lita s'endureix" pero nosaltres oontmuuem respectant La

vida de Ls en emí.cs que es o ons ti t.ue í xén presoners. Afuxo també ~s una

qrme. L'Rnemicaeorr~latt que sap que nom~s t~ du~s 8ortides,1 la
victoria o la mor t , llui ~;a a mb m~s br~~6 i no es rer1deix • .en aquestes

oond í.cá ons , ftns i tot els tabis s ón bons guerrers i oombaten amb

fanatjsme. L~esperan9a de salvar-se, ~n canvi, els pot fer f1aque-

jar. Es a di r, els fa fl a_que jar ! hi ha exempLes , js, de sr¡l.~ats

que s'han rendit sense estriota necessitat. Oap dels DOS tres no ha

fara, aixl>. L,'ener!l.ic apta pe r l"extermin1 sense pa l, lillltius.

Combtllts oos a cos , oonquesta i ps rdua gairebé Lmned í.a ta d"un

altre bloc de cases. Un nombre de baixes senee determinar, per~ cres~

out. Primers oops de m!l deIs oOIllI!landosi, en aleun 110c, un gran in-



L'enemicha intentat d~envoltar-llos i una part de les~ostres for

:3 ene han hagu t d'aeudit en auxili de L.s gr-upa del bos c , on en aquesta
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'l i .1 1 . 4 '1 ~ 1 t ~ b1 '. " d '1e enc : que 1 ._tltJ]l.J.nae ee i r.co ur n , ..,ero a que fUgUJ. lf!e ~~ a

del "Quarterff• •

Nitde calma relclt:tva", El~hones c oraence n a acusar- l'esfor9 dele

darrer~' dies .. Re C!Qr~l.it dues hoz-es t fins que m'ha despertat un rlÍssat-

ger. Bone s noticies ... Per j.nereib1e que s í gu í., han incendiat ve ram nt

el "Quarter"" dl"on e L f'o c s'l1a propagat a unes cases veines. Bn a-o

que srt moment , els bombe r-s encara pugnen pe r recluir-lo. Dee de les

nustres p oa Lc.lon a es veu per-f'ec namen t la fumera t un núvol negz-e i e8-

pes que plana sobre la cí.uta t ..

hoz-a es oombat acai-n.í.e aadame rrt , JITo pare n d "a rr í.bar mis satges que de-

rr . manen T.'L.fo:r'90S t perb no podem pa e dee gu arnd r- méf3 el sector, on Ja

t 11ui ta ha rel):r.~s. La eí.tuac í ó es comprorae s a i Mlns costa de c onee rv ar

r

)

J,

t

)

[es Rostres p oe Lcí.one , To·ts e Ls feJ:its eapacoe de s',stenir un fusell

s'han reincorporat al 8RU 110c.

1~s.ext ra or df na H. 1 'heroisme de les dones. Tothom llui ta amb f~

i aml:rlvalor, pero ningú no esperava que le8 dones donarien l.#exemple ..
...

S"endureixen amo lufl contra\'rieta~s i refusem de reconeixer qJle una

s~,tuaci6 ~s dee ee p er-arta .. Es edmá ra b le ve ure-eLee c éz-z-e», aeurt í z- a:s

Lnd re t s de perill amb les laldilles .a z-r'emangadea i la ear a adusta,

deQidida. 2:';neLog í, d '8111313, només pu c 0,11' que I'l'aJ.egro qu e no eem-

batin a leE files enemigues.

S"'ha contingut l'enemlc al bOSCf on diuen que 11.1ha centenars

de moz-ta , El pe~\ de la ba18nG8. 1 "han deoidi t les forces de 1 'inte ...

r-í.or-, que fl'ha.n Lmpoe a t pel nombre. Cal remarcar que la meitat aun1nm

anave n sense armes. ~isposades a ap ode re r--e e de les del pr í.ne r- soih-
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L Universitat Aut' noma de Barcelona'dat ea í.gut , Aixb pe rmet de¡mesurp.r la nos t rs insensato ec ~'H ,ts pe-

ro' t ambé ilulesa d 'una maner-a pnou elara la nOl:1tra voluhtA.t de v()ncer

per deefavo~ables que aig.in les oondioions~ A hures d'ara, tot i la
nostra sitmaci6 precaria, cree m~s que mai en la vict~~ia. Un impuls

tan magnífic no pot ~sser derrotat. Sobretot quan cada triomi' nostre
I..

he és per partida doble : sobre l'enemic :i. Bobre els indecisos que
encara n0 havien pres posicions.

Fea de morters 1 de canana. N'hi ha dos que disparem des d'un

indret llunya, cap a la banda ete les pedreras, perb ho fan amb POQ

enoe r-t , de segur que per por de eaet í gar ~.es seVE:S propias fll!lmmmñIIlll!11

forces. Els obuses, clones, callen cap a d~rrerE.1,.en despoblat.

"Ele moz-te re s én més perilloses i e Ls homea el temem. Poro també

nosaltres tenim els n0stres i repliquem a l'atac. L'aspeote del bar-

ri ~s dAS eonegut, ja qua si bé n o hi ha p rop í.ament CDp oaea enderro-

cada, s én moLt as on s'han obs z-t grans esbe r-Les que leo t.aLl en de d aLf

a baix. Oal afegir-hi l'estat deIs carrera, 8mb lea llambordes al-

cad ea on n"hi hav í.a 1'u'1'1 ataun t s gaman-t d"objeetes" mob.Iea , c.Jtxes i

matalassos que reforees les ba z-rí.cad ea .. Darrara d "eLi.es , o 3 les 0-

be r-tu r-es 1els edifiei'~, una multitud de ca zea brutas i dAspclltina-

des" amb Les robes fgtes par-rac s , (11.18~lispareb, reneguen, orüden i

dmenacen.

Un altra embestida de l'enemic" alguTI8 grups del qual ué,(nacon-

seguit ct'infilt!:ar-se fins a les ncs t r-es poe í c í ona de re:>:'aguarda,

(\) sigui al barrí del z-Lu, Els he m ex1;er!!lina't~ pero,i aJ~elS homes

retiren eLs marta. :Da::rera,a l"eslúana.du9 es va constituint un cemen-

tirí provisional on es bar-regen amí.o s i contraris, s cna e (l.ü1tinaions.
~

Un snrvei de ~ hornea en té cura i porta un registre tan exacte com

~s pos ~-dble ..
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Un deIs nostres commandos s'ha apoderat de la radio. SobtRdRMent,
~~H4e

ham pogivt sentir ura veu fWawsiG i trio,mfant que llegia una mena de 00-

munieat entre remors de treta 1 explosiona. Darrera de l'home que par-
I

lava .eLe, eeua companys encara e ombaní.en , potser amb resultat adve:r.s,

car després la ve u' ha callat, substi tlüda per un guirigall que ha do-

nat pae a un silencrn.i absoluta D'mixo fa vint minuts i l'emissi6 en-
~cara no ha repres.

Ha ea í.gut l".A.ral. Ens ho dIu vun m1ssatger que aae enya La al tres

ac c í.ona de guerrilla, una d 'elles contr eLs canons S 'ha ocupat

tamb~ un altre dip'bsit d'armes qu~ ha permes d"armar une centenars

d'hoM6S. Una altra noticia ~s la eantituci6 d'una brigada de noies

i n01es entre ela catnrze i setze anys qua B~ha organitzat ~spont~-

niament errt orn d"una no í.a df'jqUinZe anomena da Albela .. S6n ells que

s'han apQderat de la radio, que conserven en el seu poder, si bé een-

se p:Jssibilitm.ts immediates de rp.djar per ouI pa el. "'unA despeffeotes

iropar,tants en la reparami6 deIs guale treballen sanse deixar de

combatre. Es incomprensib:e, per~ el missatger ens garentitza l'au-

tent:i.ci tat dels fe ts •

~ hora foscant s "ha presentat e"l Seranel, fidel oom confü;v.em a

lanostra causa ... Diu que Ir. moral de les f'oz-ces gove r-namente Ls ~s

bBixa 1 que han hagut d'afusellar gent .. H1 ha hagut eecrcions, perb
..

no totes elles per pasRsr-se al nostre bandol; alguna corren cap a

la frontera. JO. ncnb re de baí.xes ~s im:precis, pero crescut, sobre-

tot arrel de l'inoendi del ~Quartertt, on var/quedar acor:calats una
~_ Hrf~ ~ /!.Y_..;J~c...~ ~ (o ""'D

gran quant í,t<:.tt (le palie:i es. Sembla que, s ha cons i tt.ü un Cimsell

d'Urglmci8 reunit en sessi6 permanent des d'abél.rJ:J d'ehir i d'on ema-

nen direotrius no s,mpre gaire oob,rents i continuament posades a
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¡ , " "t:res oommandos. D altra banda, han sorgit discrePflncies entre 1 exer-
e í t 1 la policia" .eL p cí.mer sempre o f'egat per la gent del "Quarterlt,

tota vagada que en una soeietat com la nostra s6n m~s necessaries les,
forees d'ordre interior. '1ifa obllhdem que s6m una comunitat pet1t& que
no pot permetre's aventures guerreres fr~nteres enll~.

Aotualment, tots els serveis polimises s'han instal.lat a l'ano-
menada "Caserna Blanca", s~u del govern ,

Aquest vespre" en tornar d'una visita d'inspecci6 a les avan9a-
des" m 'he troba t amb la Bena que aoabava de venir de les barraques.
Vol 1neorporar-se a la llui ta ""''''''''9 1 1'hi he hagut de donar un ar-
ma. -L'enrenou de tots aquests dies 1i ha fet tant Q més b~ que les
nostres sessions amoroses 1 els ulls 11 brillaven amb un ardor que
gaireb~ la feia borrí ca , En el fans, perb, t~ ganes de mottr. Ho he
QOmpreS quan, en exposar-l~Bl perill que corr1a, m'ha contest at ..

,- Pots imaginar una forma més bella d'aeabar '1
La darrera paraula ~s la clau acabar Sap lit. que no tornara a ser•

mai , la d' abans 'i el miracle de la renovarh Jmes que meJa amor no es
'"1ndefinidament., P"tser hauria d ~hav ~r-me negat a complaure-Ia* pero

al eapdavall t~ dret d"escollir la seva propia mort •

La radio torna a funcionar.Han aeonBeguit de reparar l#avaria !

Perqu~ la'brigada jovenil eontinua en possessi6 de l'edifici i no
para de transmetre proclames i ean90ns que ignorava que eXisti$sin.
Ja no sesenten trete" de manera que d8.11enhaver expulsat l"enemic

..Continuo trobant-ho tan inversemblant com de primer~ pero els fets
no es discuteixen.

Oinc hores de lluita i un altre carrer en poder nostre. Ara ja
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I no s6nmés, ells .. OCimt'inuament aflueixen novelles fo te '()13-

J tres files. El problema, ara, s6n els avituallaments. Hem aoabat r~-

8 pidament aiab les ~eserves que havíem consti tui t i hemflagmt de racio-

nar el menja r , Cal afegir qu e ningú ne es que í.xa que homes i dones

"1 s embl en disposats a passar amb un m!nim indispensable. La poLvora els

fí alimenta. També ens falten medicines i he ordenat una requisa de to-

"te;s les farmacies que queden dintre la nostra zona. Per desgraoia,
/s.6n po~q4,e,si mal pr-oveides.

L'enemic ha mebilitzat la poblac16 i a darreres hores d~aquesta
~

tarda unes unitats de paisans s'han Ll.anca t a l'assalt de les nostres

posic,í_o.n.~_recentoent conquer í.dee , Pero no el s ha sortit bé. No els

podía sortir bé. Atacaven enquadradres per altres unitats de policia

rí que les feien B1J!JJII,mmm avanca r a pun ta de pistola. Una maniobra estú-

'pida i desesperada, prbpf.a d 'assassins He donat immediatament l"or-

o dre d~estalviar tantes vides ooro fos poesible~ pero jR sabia per en-

davant que era un ordre que no es podia obeir. Darrera d'aquests in-

feli90s haurien entrat les f(i)rees regulara. En aqueste moments no ens

[1 Rt' ha hagut oentenars de baixes emmmmmB~mammmmmm~mfum,mm que ens

[ hauríem pcgut estalvmar 1 hi he reaecionat amb un atac d'ira gairebé

histeric i, ha canfesso, impropi a'uD cap.

"
J_ Reuni' al mol! vellf amb assistencia d'un element nou, l'Albela,

, ,
q aquesta extraordinaria mocos~de quinze anys que eo~ana la

3"(, nil. Les brigades, caldria dir ja. Han pogut coneervar- la radio entre

0,0 'les seves mans gr~CilieS a l'entuB'iasme d'altres/adoleSC€:lts que, en-

o. lluernats per la gesta, é omenoare n a reunir-se davant 1'edifici i

podem permetre' el luxe de ser e.ompa ae í.ue ,

acabaren peresoGmetre les forees polieials IlIrnjJrnmmmrnmmm amb tota I!lena

d'armes improvisades. Al cap de mitja hora, la meitat ja disposava
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de fuseJ.ls i de grana dee De les ba í.xes m~s val nOuIJ·~,..L.a

9'ha mostrat molt imprecfs, perb no costa d'en~eDinar que ha e<tat

un a op ez-ací.ó tpn coet osa com la que s'ha pe nmbs l'enemic amb ]m po-

b l ac í.é , arnb la diferlil1cia, e om he aabut , que per nob í.Lt t aa t aque Ll.s

eentenars de vfctimes les torces de l'ordre han hagut d'empresonar

t~t de familiflrsr;u:J.mmhmm~mImllll!l dela oombatents, retingut a tal'l
d#oo+-trye""

lo.J "ri 5 ~ o

L"Albe1a, que estR...,V8 en c ontac t e amb la :ferina, he. volgut ve-

nir par posar-se ~ les meves orélresf! Aquesta ~s La expressi.'5 que ha
,

emprat~ }~s t ra ct a d'un8 noi a alta i r-oasa , a'as .ec t.o f'r:Jgil, de1i-,
ca t , esc~pol· d "UDEJ 11ar 3TIVaida. pe:r dos ag- nts de la EXF particu1ar-

me nt brutals i degenerats que van mat ar--Lf el pare quan aq uea t ea
~ne ga, A vd.o Lar=La , e ora 1i or-deriave n , 110 van aca be r pe r fer el1s, d 'une.,.

manera ps rtiC.lle.1.:~:Jrent odiosa f ja que la van lligar pe ls cane lls a

(I~e8 cardes que penj ave n 181 aos t re i un de Ls hornee li aoa t ení,a les

cama~ ~19ades ~entre el seu company la desflorava. M~ha dit :

L ' i
,#..,. j b~ a r gaii a en ca-ra 'UG1.1\'L=t aro ninés •••

,
Ara esta dí spoea da a tot,
Hem adopt:::t alguns acorde .. Dem! la radio convocar-a el pobl.e,

8en~e distinci6 d~ed3ts ni sexest a una ma~ifestació al centre de

la cí.ut at S1multeniElI!lent) a les dotze del migdia, nosaltres ataca-
, .'\!.. •r-em 1 enemdc él la perift;rl.e del barrí N0U mentre eLe combatonts de

] 'interior as AilitGn la
I

"Caserna ~lancau amb IR totalitat deIs seus

e f'e ctLue , Les brigadas jovenns" per la eeva banda , erea ran un altre

f'ocus de l' ni 1;8 a ía pres ~. La 1a ea és dí.et reu re t[1:i1tP.8 f'o.rc es ene-

nrí.gues eom s igui pon si ble mentre p rovem d' apoderar-nos deL 3 diri-

gente i ~el seu "Consel1 d'Urgencia". Cal precipitar el final d'a-

questa lluite si volem estalvi~r m~s sacrificis a la poblaci6. Es-
tero eonvencut s _ue, anb eLs ea pe prs sone r e 0 mor t o , l'ex·~rcit i la

poli cü:, 08 rE'lndira n , L' e~periEmÓ!ia h í e tori.c 8 aix:l ho demos tra.
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La Bena,'que estava desperta 1 em sentia regirar p l catre, ha
vingut afer-me companyia.

No pots dormir?
ErSm a leri tosques i la seva veu, que no ha canviat, o molt poc,

ha fet resuseitar de sobte en la meva membria la imatge ohlidada<¡

d"'anjlany,quan jo era un noi i vaig descobrir la seva n.u€Sa resplen-
dent. Els n~rvis hi han ajudat.

Ella, .que no interpretava el meu silenci, ha dit
Vols que me "n vagi ?

~ No - i 1i he allargat la ma.
~ Est~s prepoupat, 01 ?

.Jo he branfiat el cap em la fosca.
~ - Estic trist, Bena. Per motius egois+.es, personals •••
:;.. - Tu ? - ha fé t, iner;dula

J

r·

,
Pez-o jo he contestat simp¡'ement

- Vine,. jeu amb mi.
He sentit'eom s'aea't:>avad8 desp1111ar i desprép el contacte ded,

seva ouixa e orrtra la neva , Ne ¡"he t ocaña tot i que ar& tornava a
ésser bella com vuit anys enrera i la desitjava, sing que he esperat
la seva ma i les seves paraules.- _.
~ Fordi ....

Sf, Bena ..

No estiguis triste Ens hauriem fet velle, tamb~ •••
Ha havia compr~s,doncsf per~'no del tot, i he calla~. El seu

cos pesavH oontra meu i m~he inolinat a besar-la.
-T'estimo ha di! sense ni adonar-se'n1 coro ai fos una cosa natu-

ral, 1 jo he sentit que unes llagrimes em relliscaven gaItes avall
mentre movia les carnes entre les seves que m~acollien.

T' estlmo •••
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L'enemic s#ha avan9at als nostres projeetes 1 només l'actu~ci6
de les forces de l'interior i, sobretot, de l s brigades de joves,
Bne ha salvat de l'anorreament o, §i no. pel cap baix, de la perdua
del barr1 del riu, al qual tornem a estar confinats després de nou
hoten de lluita extenuadora. Es possible, com diu la Bena, que es
tracti del S-ftU darrer esfore d'envergadura, d'una mena de revifalla
de daz-rera hora, pero ens ha eoet a t eara , Encara no s'ha aoabat el
recompte de morts i fe!'its,perb les xifreA sembla q...)les6n e3ferei-
dores.

L'ae c16 dels j oves, que han eorregut a atacar les forces de
dre pe~r la z-e raguar-da, ha estB..-t xtrao ruaner í emont ef'Lcac, perb els
ha eostnt la p~rdua de la radio" que torna a estar en mane de i 'ene-
mio. També elle havien PQnsat en una B~rie d'atacs simultanis
tirlgut l'eneert de deseneadenar-Ios unes hoz-es abans que nosaltres,
quan tot just es comencava a convoea r- la pob.t.aoí.ó per 1 'o.o1:'aconvin-
guda~ les dotze del ~igdia.

HeU:~ aeI p dones, que ens tornem a trobar al pant de par-tí da •.
En aquests moments hi ba una mena de treva t~cita qu~ells 1 nosal-
tres aprofitem per reorganitzar les forees ~espectives per un altre
eombat imminent i que pot ser decisiu.

Ens Ll.epem les ferides, com els gossos, i escoltem la r~dio que
pnomet una amnistia gen eral si deposem les armes abano de le s sis
del matí. N0illésels oape seran oastigats. Pel tal de salvar la cara,
l'enemic aí.muLa oreure que la poble.ci6 ha estat enganyada per una
quants ambiciosos i m~mmmmm5~~ oportunistes que, a les ord~es de
parti ts estrange rs" volen "'destrui:..'el no stro eí eteme oe vida trad1-

'\

cdonaL i anu Ls Lar les con,iquef;tesde caraoter eoc:ia1 aconseguides,
rant els darrers anys~~ De cara a fora a4qu~sta propaganda potser.....
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se.rvc íz , 110 ho sé, perb als nostres homes no els

sa anys que ví.uen sota la ferula policiaca 1 ha n h agut de sofrir

massa vexacions petqu~ ara oaiguin en la trampa. Oomdeia un d'ells

no "fa gaire : J

Xerra; xerra, mentider !•••

He 'fet eridar els grups del bose, on només gan quedat uns quants

hornes de vigilhncia. 3~\ que ~s perill~s, pero observo els prepara-

tius de l·enemic i"no estic disposat a"yerdre el barri. Paasi el que

pase í , ea L que el conservero" S1 el perdíGm, les conseqüencies de la

desmoralitzaci6 podrían, ser fatala. J'a h1 ha gent q1A.8oomenc a a de8-

animar-se,els eterns optimistes que tot ho veuen en termes de mar--

xes triomfals i no saben que la, victbria ca L guanyar-Ia amb es~org,

amb dolor. Per sort no s ón gaires; la a í buac í.é inicial no pe rmet í.a

fer-se massa il.Iusions t , e~ general, hem estat d 'una 1maginaoi6

sbbria.

A les oinc donaré l'ordre d'atac.

Hen 1nieiat I'assalt de le~ posioi~ns ene~igues s@ta un adguat

i!lponent que, un ins1!3altlt, mnha fet pensar en la conven í.é ncí,a d'ajo:.-

na r=-Lo, 'Ara veig que hauz-á a estat una equ.í.vocac í.ó , No ens esperaven,

patser ni tan sols ere í.en que fáIsim aapa coe de refer-nos tan de pre e=

sa després- deLs darre rs combats sagnants, i hem tingut l J avarrt agge

la sorp;resa •

. Ele hem JJmmml!tmPl~ empenyut galrebé fins al centre de la ciutat.
,

on tenien una linia de reserva que ocupa les entita~s bancaries i,
els edifici::. comene íaás , Ara, de nou en una guerra de posicions, ens

hostili tzem a t rav és de. la pLa98 i 1 'a pl a av í nguda qme travessa

el cascurb~, H l'altre banda d'alguns deIs nostres reductes

que a partir d'aquest moment s'afegeixen al nostre exefcit.



d que ena acabava de ~~mmmmmmdm preparar la mestresS8 de la oasa on
tenim el quarter general 1 ella, que en parlar gesticula una mica,
m'ha fregat el bra c amb el seu , Tenia la peLt ardent i humí.da, i m"ha
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pero,que'den altres grups en plena act í.ví.tat.
u B
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i, en corts instants,pe ting~t la impressió que van ourts de muni-
cions, 003a que no acabo d'explioar-me tot i els dipbsits que han
perdut du~ant els darrers temps.

Hem fet una trentena de pr-escnez-e,pero mésde la mei tat aón pai-
sane , També hi ha un oficial d"alta graduaci6 que els serveis d'en
Caira e 'enoarregaran d 'interrogar.

Entre els grups que han quedat dintre les nos tres posicions"hi
ha un's qaants membres de la brigada jovenil que, amb mm~mmmmmmmmmR
l'Arbela davarrtj.vhavf en aconseguit d'introduir-se en un oeller on
G(j)l.loeavencarregues o.ep:j.astic.Pel que m'han (lit,ho manegen amb

,

una compet~nc~ia de.pretessionals.

Tarda relativament tranquil.la. Ni ells ni nosaltres no ens a-
trevim a ereuar l"avinguda. La nostra situali:i6,perb,~1;:)més favora-
ble. No tenim ningú darrep.a i ara que disposeI!lde nou de más homes,

,he fet tornar els grups del bosc als seus llocs de con rml i vigilan-
eia. Ells, en canvi, tenen la reraguarda infectadn d'enemics, entre
,"<.L{'r 2.j'
JIiS'S les terribles ~rigades de joves que aporten a la guerra el seu
amor de l'aventura i per tant, literalment, no tenen por de res des
qUE! es reuneixen en gru:p.

He tingut una conversa 8:""1bl'Areela, La quaI mJlha confessat que
no sap ni de llegir ni d'escriure,com la majoria de nois i noies

de la seva edat. Aixb no la priva d'haver redactat provlames que a1-
tres cOI!lpanysmés afortunats han ~r3nscrit sobre el paper.

Erem a taula, aab la Bena i 1 'Orlis., datsant un pflé~.tde farinetes
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en adonar-me de la brillantor dela aeu s uLl.a ,

Que poteer no et trobes b~, Albela ? .....li he pr'egun t at 11 vor

- Si ,- ha dit ella amb tota naturalitat -; en aquesta hora en tino
cada dia.'S6c tuberculosa.

Tots tres ens hem quedat de pedra ..No que he f'os, perqub n'hi
, , I

ha molts ,sin6 de la senzillesa amb que ho expr-eesava, oom si no tin-
gués cap importancia. Lí he subjeotat la m~ anb brusqueria ment:re,
amb. l'altra 1i cereava el pols des'booato

Si deuo estar a trenta-vuit é trenta-nou
No; no paae o ma í, dels trer~t8-set set , J~s normal.

~ Normal!
Ella s'h.a deslliurat suaument de les roeves mane, ha somrigut.

,
- N em diguis que mrhauria de ficRr al 11it, parque no m'hiG ,

En un sanatori, hauries d'estnr.
"'"Quan guanye m. Ne em moriré, perara.

Jo m'he girat a l~Orlis :
- Vals anar a buscar el d actor B~sni ? En sembla que era especia~

lista dels pulmons •••
Per\ ella ha pratestat

....Nosiguis ridicul ! Prou feina den tenir amb els ferits. 1 tampoo
no el creuria, jo.

- Em creuras a mi. N0 @b1idis que s6c el cap i que t'has poaat a les
meves ordres.

j- Ella em fitava, greu, amb els seue ulls encesos.
Em 'Vals matar, dones? Si ero fas fiear al llit en mat:-1!'~lS,hosé.

J N0 pots manar-m "ho, Hordi Després jI?~ar~ el que em dig¡li ~...l metge,
t1ho prometo. Es qaesti6 de tres o quntre dieA, po~ser no tant •••
Si et plau, Fordi, si et pleu •••
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- Deixa-ló. •••

Coroque l'Orlis també aembLava partidari que no Lne í.atLa. he ce-

dit. n#altra banda, coro oposar-se a una voluntat tan decidida, a un

tremp tan envejable ? I, al capdavall, no deixo tarobé lluitar els

ferits que m'ho han demanat ?

Cap a les deu, embestida de 1'enemic, rebutjada sense gaire di-

fioultat. Sento que as tan a les acaballes" Per les decLarao í.ona que

ha fet l' oficial pr eaone r , un oouandant , s~heI!l que el "Consall d 'Ur-

genoia" ha discutit la possibili tat d 'una entesa amb noanLt r-es , a

base d 'una reforma profunda de Las inst'i tuci.ons i 1 'entrada al

d 'un parell de representants de les forces re~els" pe.rb sembla que

a la fi s 'han imposat el s e leP.le::Ttsmés fanatics i intrrlflsigents i
"

qlj.e la propom_i6 , dones , no ha pr-ospera t , Per:.:Jonalrnent, me n'alegro;

em molestaria have r--me d'enfrontar amb e18 eLemerrt e conservadora del

aostre bandol que, probablement, sentirien la temptaci~ d'acceptar.,
l-Ts . tin e cap dubte que, aespr~s d'alguns canvis insubtancialB, tot

oomhbans. La Lrif'o rmaoí.ó , perb , és interessant en
I

les dí.f'LcuL'tats de l'enerrüc i la seva poua confian ...

tornaria a quedar

sentit que revela

Qa en una evoluci6 de la situaci6 favorable als seue interessos.

Consulta, a la matinada, amb tete els oaps de grup. S'ha parlat

lliurement, com aempre entre nosaltres, i la majoria ~s partidaria

d"ataoar de nou aI!lb la intenci6, aquesta vegada, d'avangar fina a

la "Caserna Blanca". S 'ha decLdí,t dones Lrrí.o á ar una operao Lé nae e á va

a les vui t del mat!, en la qua I prendran pa-rt la tota2.itat de lea

tres forees, inclosos e18 grupa del bose i les brigades jovenils.

La meitat del Dostre eontingent aeantonat en aquesta banda ha rebut

ja l~ordre de progressar sense preocupar-se de les forces enemigues
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que en el curs de la batlla poden quedar a la
ttes grupa, d'yna segona onada de combatenta, a'encarregRran de li-
quidar-les o fer-les pr esoneree si no es re eí eteí.xen,

L'Arbela, encara amb febre, ha passat de nou a l'altre oostat
-per tal de posar-se al front de les trmpes jovenils. Disposa aproxi-

madamünt de quatre hores per aplegar els grups dispersos mmmmim amb
els {,.ualshem de coincidir davant la "Gaserna Blanca".

Tres quarts de vui't.M'a.cabende despertar (m'havia adormit de
cap a la taula t sobre el mapa de la cí.utat) i, amb el rsllotge da-
van t" escric 21~J1J1JJ!! aquestes darre res ratlles abana de l'atao. Entorn
roen senta la presencia daIs hornea inquiets i decidits que, per dar-
rera vegada, compz-ove n el s é u armament .en ailenei..,Ni les d onea no
parlen.

Pe r 1"aví.nguda avanc a una faixa de sol que va dava Ll.an'tdeLs e-

difieis d'on l'enenie ens vigila. El tindrem doncs a la nostra esque-
na, en una pos Lc í ó favorable. Es un sol crmar i alegre, de primavera.
Que sigui també un Hug'lri de victbria en aquest matí que la vida ~8

bella •••

.,



q

9

..1

B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

Jo, Nori, esposa de Fordi, afeteixo aquestes paraules al seu dia-
ri. E1l i la Bena han mort a migdia, després de quatre hores de oom-
bat, prop de la "Caserna Blanca" on moments després entfava 1 'Albela

"

victoriosa i xopa de sang, de l'enemic i seva.
Amb aquesta acció- s'acaba la crbnica d~una resistencia que ha,

eonquerit el poder per al poble. Ara en comen9a una altra,d'un go-
vern, que escriuran els historiadors oficials.

Barcelona, Primer trimestre de 1969 •


