
ran a oca d~la mina; en una oca- ¡No se'ns acut altra.cosa ~ue apagar e s -Heu triat un bon mame :t Ha vÍlil-
sió, hem vist ~ cel per una obertura [Ilums quJeportem 1 cammar a los pal- gut ben just qu~qvl¿~'ioo.e}illffl«t}~ftkd Barceltum
I('~nyida damunt riostre. Un raig de perites. En aquests mornents, ens sem- tres. Biblioteca d'Huma

-cláror de lluna entrava dins la galeria bla mentida que poguem tornar a veu- .. Riem. Pero encara no estem prou re-
i feia empal.ladir la llum del ble i de re la Ilum del dia i respirar I'airo Iliu- fets per a riure ben degusto " '
la cera; a, terra hi havia un case de re. ,8.1 llarg de la calvada del tren, hi
metall dels nostres, foradat per la me-' Quan els ulls se'ns habituen a la fos- ha un rengle de falangistes, lligats,
tralla. ca, veiem q1l6 per la banda del¡.Jevolt que els nostres camarades 'han tret de

-Si 'trobem un'"'grup de feixistes, entra una Hum vaga, com de claror de ia mina per posar-los a la disposicié
cus farem? ' 1 lluna. Avancem a poc a pac, i gU¡lnyem del comanament. Aterra, prop riostre,
i Tots pensem en aquesta possibil'itat, ¡la recalzada en un movim'e~~ rapid: veiem unes formes ajacades, cobertes
i cada ú ha imaginat la manera de .peroacarar-nos de sorpresa amb els qui amb un tras de lona.
sortir-se'n, f creiem qUJeens esperen. , .. . -1 aixó?

-De moment, tind~emuna mica de! Un corrent d'aire fred.~ns fi.eg. m~ ¡ -,Són els cadávers deIs guárdies I
por, pero~elIs també en tindran. Ens lObaendins i ens pr?dueix una esgar~: 1 desapareguts.
caldra esp.avilar-nos i reaccionar abans fanya.,; sense que tmgue.m temps de .: Se'ns trava la veu, i la saliva ens
que els altres, engegant-los uns quants fer-nos, un reflector potent ens snlluer- I costa d'empassar.
trets. A més, si...' rna, i ens priva de veure altra cosa.q~e -U s podem ajudar en alguna rosa?

Se senten veusJ soroll de passes, ~ el disc del focus ,i el s~u halo llumm?s. -No. El millor que podeu' fer és re-
queda interrompuda la conversa. Hl: -No feu cap movirnent. u,s tonim tirar-vos. Si quan torna l'oficial us
deu haver gent molt prop nostre, i per- 1, acarada una metralIadora. SI us be- traba ací i no li agrada la vostra idea,
dem I'ale. L'anima se'ns enfila con 'llugueu, dispararem... . 1 ha passarcu malament ..
amunt i ens ennuega ; tenim por que la 1 ~s una, veu ferma, segura, que ens 1 -Apa, salut, 1 moltes grácies, ca-
claror dels ciri~ delati la nostra presen- I glaca I'esperit. De moment, ens que- marada.
cia, pero ens fa molta més por quedar- 1I dem clavats aterra, amb els~lIs es- Ernprenem la pujada cap a la ciu-

b t t De darrera el reflector ens I • •nos a les fasques. a ana S. ' . " tat sense dir res, monos. En la part
, 1 ib 1 . d' riallada plena fe- . '0Hi ha alguna cosa que ens mana a arn ae so una,' 'i alta d'algunes cases properes a I'esta-

voluntat, per damunt de tates les reac, ridora, que ens fa. mes :na~ que la cer-, i ció, encara flamegen patits. incendie
cions i de tots els sentiments, i ens obli- tesa de la riostra impotencia, inextingits, que fa semblar que els pi-
ga a seguir avancant, Portem les armes 1m madrileny, mig amagat per un\ sos siguin habitats,
a. punt, 'plantem eIs peus aterra amh \company que ha quedat davant "seu, ' Abans .d'kmtrar a Terol, el madri-
infinita preeaució i confiem tates les ~ajunta les mans a I'esquena, kmta-I leny s'ha girat de cara 1't I'estació.
ganes de viure als ulls i a les arenes. ImentoEn una :na hi po~a una bomba. -Si tarden un moment més a evi-

Ara, la mina descendeix en un pen- , i allarga els dits cap, a 1a~ell¡¡,del per-I, denciar l'error, els etzívo una bomba
dent pronunciat, en un lIarg trajecte t cutor ; esmou imperceptlbleme:n.t, elsl que ni els ángels del cél hi haurien ar-

. gairebé recte. Ignorem si ens enfon- dits de cada ma se cerquen r~du,mt la ribat a temps.
sem més endins de terra, o bé si la ga- distancia qlW els separa mIl.hmetre
leria segueix paral.lelament un ter-, o per mil.límetre...' ,

reny ext.er.ior en declini., AlgU,nes.de, L'home de da~r",a el refloow: torl/ ;~.r,em...i de Narraci~ .d~l,~o!tre Con,curs)
o les escale.sque donen acces a la mIna, na a parlar-nos. , ",.~ p __ •. ~ ~ __ CL~~

lllotiver(f~I~Ú:.cioE-.Ld~~~ru_ta ~ de.'C¡J .~Apa,' deixeu les armes a torra, ~",\,:,.\. '_ ' -c,

tritus: que fan una pudor terrible, I feixistes L; • ~" ~~~
Sentim un gote..jar persistent, que res- I • Feixistes? ~a ~ida e~s surt als lla- ~ ~
sana per les parets i pren unes propot t VIS, en un cnt. d alIeuJament. que re- ,
cions absurdos. Aquest soroll ens arri- corre tota la mma : i '
ba a.obsessionar ,i ens fa mal de cap. -No tireul, camarades ! Som carra- I

" I l . d 1Una explosió molt forta ha Iet tron- Ilbiners, som dinamitera de a bnga ,a
tollar el sastre de fa galeria; hem q'u.l6-de xoo! ' 1 •

dat mig coberts de terra, amb l'esv~r~., La gent que ens dominava creuen,l,
- ment de quedar onterrats de viu en viu paraules entre ells : «Porten eIs bra- ¡

t a la cara ! cals són deIs nostres.« «Duen I'estrella ¡marca . ,'" . , ,
-Es un obús que ha es~latat a I'ex. ¡ en els casquets.« . !

terior. E)ns devem trabar molt prop de i-Passeu companys. No tingueu por. '
la ,supe~fície. Fem unes quantss passes i,ens tro- I

Seguim caminant més de pressa, bom, un cap depassat el focus, a ple
amb el cor qu,e ens bat J.an fort que carrer, amb el cel ample damunt nos-
temem que delati la riostra presencia .. tre i la lluna i' les estrenes il.luminant
Les ~eus se sente~ cada vegada més,L:;lmÓ~'iCon~ixemde s~guida ~l ~loCl~r~
próxirnes . I Bns:1!lJbem: som a les 1111IDedw,monsde

Davant riostre, la mina tomba cap l'estació de 'I'erol.
a la dreta ~n u~ revolt rapid: De sobte,\ -'-Que hi feieu ací dins? .
es fa unsilenci absoluto Que den pas-\ H.. em vingut a cavar f€1XlSWSpel
sar ? Potser, hom ha vist la claror dels] ~n~o~s~t~I"l6~C~0~.m~p~te~':'::":"'-~0r~;:~~~~~
ciris i es prepara p8ir a sorprendre'ns. L ,4-'" ,'I....o"""~"."....~~"""'~~-c-....,."."~...,,...~~_.......-.J
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