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Potser va preocupar-sé m�s per la Nathlia que per ell natei�, car

la intervenció de la dona, nervioea com era ella, no�'s podia compli
car Les COSBS. Va a t ur ar doncs/el seu gest quan anava a proteflta"y pc r

segona vegeR� i digué :

- Cal�a'�. Ja yeur.9 C03 BS tr�ct8 d'un error.

�ls d oe h orie a dev í.e n e re ure que nés v:1].;a no "'Jnrr�jnr--E;'hi, perquè
ni I." un ni l'al t rc no deia n r3S. t:l �Tiei}.2.nt � que el') ha�'iFl obert la

porta, ja devia tc�nRr 8 �sser al carrer.

Ella, ma Lgr a t el gest tranquil.li -t;zaéh .r , ve> exci ama r

- Però és que això no BA fa ! Nira que venir a t re m:? 'La ¿:;e!l t

a alt�s hores de 'a natineda ! •••

Ja ho havia dit un a lt r e cop, si no aNb aque t I en pazauf e e ,
de mol-'; s8i""'.bla::l,ts. };lJ J però, '10 va c r vur e op'lrtt"l e f0r-�li-ho obne.rva r

i, tosE'l_da"'",ent, insic::fi
- No Rarà res, dona.

]�:J c La r q na no s 'ho creia; ells hav í

en (lit (}1:r wren d e La b!'ig�da

polf t í.c o=e oc áaI L, al ae u veure, Rl":_ò nO"H'.? pO:�iH si/:nificRr una COSB.

tixi i tot, no �enia sentit d'enerver la seva BerMV. � rn�s que ja ho

teva. Va girar-se als ios �oliies

t�nRn vul guí.n •••

U:1 d"e} ls va s o!' tir de l "ha bi. tac'_ó, on havien s.c aba 1j pe r reunir-
..

se, pera el s egon va ce�11..'-li el pas , VBn tre,ves:::;ar el passad1f:� i el

v08t!bul i Ble�hore8 le �e��lia, que ja devia C0�nren�rc la inutilitat
,

�c lús 6eve� 9roteetes, pregu1ta amb la veu aparent�ent 068
..

- B�, i on se l'enduen?

L"horle que veni ri An da r rer lloc VR oon t aa t.ar

... l�e Donant, a la C0I.'!;.3 oa r í.a ,

Aque]1 "de monerrt " hi sob rava , i en ·i8ten va sentir corn un pes, ic

al cor. No e 'ha vi fi equivoca t : lA cosa seria ser-í.oee , No ve trair la
, ,

seva emoc
í ó

, poro; pe r fora, resta tan fred i s egur- d'ell mat eáx com de

costun.

No es van b�s r n5. s'acomiariaTcn amb p!)!'pnles , sin6 a-ib un llare
Q,

esguard que pnrlf8 pr ou cxpressiV£lM8nt. Després van sortir tots a fora,
el r-e p Là .. "�1J. va pit jet e i 1)ot6 tiel }}tlrJ j_ l'eccala, fins a1.e81'101'e8

f�sca, s'il.la�inh 8�b una claDor eDmortuïda i vac11.1an�. Una bombeta,

que fluixejav?, V?. a:rnD/?:r-se un a vet:ada i tot seguit es va e neendz-e de

nou ar-b una 11 UM l'!1é�' viva. Po t cer e:1 n fils E'r'ê'n t re noa t s i a T'O s 'ha-
'-

vien acoblat me a lt r-e cop.
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Van baixar en filera india, e)_l entre e13 doc policies. La dona
..

va quwier-se dalt, tote. s ola, amb If\ porta badada al s cu darrera ,pero

en dateu no es ve gi):'ar. Vali8 més aixi.

La porta del cerr€r era oberta, com l'havia deixada el vigilant
que esperava a dues pesses, sota l'arbre ��8 p�oper, on feia dringar
ne rv í.oaane n t Le r. claus que tenia a les aans , }fo era la prime._.ra 'legada

,

quo obria una es o al.a als hones de La brigada,pero ap ar-errtras n t encara

n o s'hi ha ví a a oo s tune u , O po+'fl�r f'r": nou en l'o �ici .. :!':n Aat,->.u no re

ctrd8vri have r-10 vist nB i ..

Un ilelf-1 policies (Heué :

J8. pod eu tencR.", ara. ! g rac Le e ,

,

Tn vigilant els mirava arab no es,w:..:rl-l Bubr1Ís i o ontir-nr-í a t i, en

un�o que feta pena, saJuòA :

- Bona nit.

Va es tranyar-li que no 1 'hegn eS!'l"_n emrsanf, 1 a t , perc: Up, si el dete

nien pels mo t
í

u s qu e aupo sava , pe r r'o rça haví.en de cone idf rnr�lo peri-
1l6so Però van lir'litar-se a poser-se-It ur(a. cad- COS"C:'lt i a indicar--li

t.. i
'

, "-1<'11' d'" ;¡.... t bé
.

que,8P.l nes e arr� r avaL... �._. se n VA aor-pr-en re t U¡m.rn,l':.l.LAB am t::, J a que

hav-ia c rr-gu t que eLs 6l'Jperari8 un cotxe j� no se'n veli" cap .. Pregunt
Hem d

�
anar a peu ?

No �A lJ.uny •.

Oap de1e doe no 1'1A.nj"fest9v8 una m�18 voJ.un1;Rt e xp ro s '8. Fins i

tot e13 cap te rrt en anb co r-r= cc
í ó

, Més : amo amFlbilitnt i tot, i, for; OOI!)

fos, Amb m�s c onrrí d .... �'�cions oue no hav i en +;incnt per en .dalnells i d'al
tres que o ons í.xía , 'Es o ï.a r que ara ja hav t.en -paf-mat mo'l.t s fm�rS des de

l'acabament de In guerra i tot bav t a canv í.a t una M ce ..

fil t
., '

f'
.

ti � ..J í I 110 aa xo , pero, no .e i.a que ara ngue s g?.nes 'le �13.J'Y\�nF!r. ma-

g!'at l"nfir1'.lBció iie2 po l.í c t a , la oomt saar-í a n o era pas ta a prop del

carrer Ae NàpOlS .. }_;l v a a ngurrí.e j a r una i�a lr:; pe's,,"'ctive 1'haver de

fer aque t.. quilòmetre L�ar6 fJ."3nqueje"C pel� �os hones. No pas perquè
e18 hpgués de VElure 8J�(t�tota �'-eArtn que en aquert a no ra eLr ca rre rc

eren hui te fIe transeiln te , ni perq nè 8' en(jebin�f: rl' na I'1t:\ nCJ:'A manifesta

qu e!fs dos eren pol i.c í.e n , Tots p}.eBstR podien perfeC1;n!"'l�nt pas ear-

per un pe t í, t gru_I) Ò" am:i_cs que re t í.r a una m'i ca tarrl d en !i""� ñ. 'hflver-se
divertit més o ne ny s hone s tane-rt , A ell, però� que sa b

ï

a nolt bé que

no, e:1 trpctAVp. "e res él "aLl.b , La T)P'Sf'ejarlp.! no li Rhfú'ia. VA. proposar-

.
•

10s :

Po t sez- podríem agp,fA.r un tClxi •••

No s'hi van oppear,i eL f!l�S vell e� va arr(mfH:'lr d'eATJFltljes :

v6s na+e í.x ....

T' . .
� se'n .

.!J e!"1p:'lpa!lor e ra qu � no ve xa eRJ_} o VRn haver dA davallar dues
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o t rec t ravc scí e s , finI:) a la GrE'nvia, i a ell se li a eud I que po rtí a a

profitar-ho per a ac on o eguí.r- unes que n t ee precisions que no s'havia a

trevit a dcmaner davant La seve ge__rmene , Va pre�nnt�!:', dunes:
"

- Suposo que puc 3aber de que se m'acusa 1 •• 0

Fou el m�s vell qui parl� de nou :

Sl, ja us ho diran.

Pero es va qued2r sixi, sense afegir res n�s, i oo� que la rèplica
-

na
.......
v ía ce tat una rúes adusta, Ya creure que mCs va ïí,e no Lnn.í.e t í.r-, �1�8

que r-cc ,
el moLos tava que l'h::¡g::¡es2in tret riel :'lit en a_quella hora,

...

quan La dorrüàn és l"1�E d oL; a i p ro f'un da , En DE'n�ar-hi,gero, va acud
í

r-

so-li de recordar tots aquells inteliças 3Mb el� �u31D el� i els seus

hones ha vien
•
rocer it e xa o t anon t d o J_ ': nate í.xe nan era , i po ts e r- amb

més bruta11-vat. Els episo�is, ii�J!L��n d'alt2':'a banrta , e ren l'lassa
'\

remots pe rq ue l'inpressioncssin prou. 11 v e ca Ld r e t!'obnr-se dalt del

taxi, ja paO�8.da le. plaça de Tatuan, per poder (1011a1' un n vieència real

al passat. No que are la situació f..,os le. matE'ixa, car no e o 'tractava
,

pas de dona r=Lf ·"el passeig", sinó de nen ar=Lo a la corü aaa r-í.a , Pero
,

en un cotxe mo.l. t e emb.l arrt i en aque r i ma t e í,x indret on ell ara era as-

segut, antany havie � fet a euz-e a la fo-�';a d
"

aT tr,çe r <:!!'�) o no s que, a di

ferència de 1 'e.ctj,tud que ell s'impoE8va. gerl0G:?ven, LmpLo r-aven o els

insultaven sense miraMents. De vegedes, eren to�es tres cose� plegades,
o l'una darrera de l'alt�e, o alte�nedE's; d cpen í.a rle l''!.x)divir.u. Mai,

aLcaho ran , no s "hav í,a i:ne.gin?t que U� dia ocupe r-í,a el ll,)� que van ocu

par aquelles v!ctimes, re!.'Ç!uè s'hi cpo eava una nen-i d'iM!>('sGibilit8-C
fonamental .. JUl era e l.s , lVlateu J.:JstarelJ.,. nn hon e na acu t per a triomfar

foc.� co m fos. No que en aquell tet'1Ps�:,nsé8"m./¡gà;è:l ni 'lll"l �ê1r;ué, tingut¡
nai la Dés petita premonició sobre el SAU futur; sabia dnic ment, o

s'ireaginnva qu eabáa , que ere. un d'aquells que neixen ?I'1b J 'estrella

al front.

Po t s er per a
í

xo I!J8te:!,x hav í.n a�f1b8t per 0�trel' a r-vse , p re c
á

eamen t

quan o Ls '"t6PlPS pitjors ja hav í

en r�sn�lt i prop t'le quinze 811;rs el sepa

raven d'aquelles nits ca rn
í

s s e ree , :mm ell Vl):�s seuf'l home e , el c�lebrel
,

ernp 11, corria d'una ba nd a a l'aJt:rR �G ciutat en d",f�nsa rie la cauaa , .

Un �alest::'r r-rcfur-d l'obljg� a 1"ernoure's' €'n el seienT, mon t re els

d os pol
í cá ea , s obt.a te pe L s eu mov.í.nen t ,el vieilrnren al, b [11éf� anenc

í ó
,

Aqucl1n inqu......ietü�,-r·erò, IfianPHlJ.le no teni3 .r.e� 8 ve uze ar-b erls,enaarn

que fos originada per La of't('nci6 que no hav
í

a esp!!''r!1t.. Pr-ocê da a dels

seus t.e nps <le pa t ruL) �r j_ n 'ere" culpables e Lr de�Grnci.':f:l que feren
..

poa:ible i fins i tot nece�s2ri8 la s�va actuació.

Inútilment VE. pr-o ve r èe' tJ"�nc:t',il. j i tza!'-se amb 1 'assegurança
que acnp re s'hE'.via mos t ra t just, que hnvi.'1 ?£:'lvet +c n ta ["cnt C01'1 en
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demnà , que mai no es va de í.xa z- a rr os aegar per l'hi�ter2srle dels seus

homes o del parid t, que sempre e 'havia arigit en juitge i no en botx:!
\

de les flaqueses hune n e s ••• J:>.:;ro pot s e r aquí hi havia la faD.a, preei-
,

sament , Hutgo ! No havia prc'tès massa? Va reco roar els mots d'en l�¡aris
tany t no feia pas gaires dies :

u

,

Tu que eres uan an te gre •••

AqU88t haví.a e 'tat 2. 'error. �):Í, e 'havia Molclut mostrar Ln te gre i

jU13t qus.n 011 el fons obeïa un £1"iiiu l.Jélssionaio ¿ru una falBa integrl tat,
lo seva; £01;3 d'urgul_ i no d'humilitat, oon h�uria calgut. �e'n va

,

li BEF' bla que una cigarro ta li fa�i. a !.1(Jl·c deocn�ir la boca a�a�ga i

b�. Abans d�encendre-la,
"

�;ero , ve P1'0cuntar els s_eUf:l ac onp nnyen t a :

Puc funar ?

�o�s don van ar�onsar les esp8'tlJes aD� indiferellclB, i aques�
,

gest 0e dc s p re cc upac Ló 'ga d<..:¿,vitlJ:' I11C.l UD;) micé.i e L <.:\.U18 d. lea seves ca-

vi:'-acio:ns, lor; qua Lc a rn es e rrur ar cn en lú .L'g,UClú que aq ue s.à.a honea

ac om.ú
í

cn , lfo e ra nêe hon o ra bê.e que lfi que :r(wlitzfi ell. Ho el I;wtarien¡
e¡;_! ve ríta't , cap è.' e:'ls nj d í apa re..c:i.a com.rs. e ou si no intbe.ntava de I'u-

'"

B_!_:r:, una cosa que cert[;r-:ont no tarie" P€I'O a cc e p'tuve n IQ p,n't de res-

ponsaLilit�t qu� tinaricn eL la svva aürt si aC8b�v�ll per 'fusel�ar

loo I 1 acccptave n e on ce ha ve r-di.i ref1c,xiona'¡;, conve nçu tj que allò que

ells interpr etaven e cm el comp.Lí.uerrt d r; Li.u r deurE e ra (l4(;,ü�a na tu

r[�l,(lU€l i'orr'leva pa rt Ge l'ornr:ü es t ab.i c r-t , i, por tant, que els eximia

el 1; La Plate iza res ponaabili '�a i; aso urrí da , Qui ho e rrtcn í.a 'I

};f' ve treure :.":.a c í.garr eta :':C 1::1 bu txaua i La va en ce nrtz-e , No se

li a cuê f d
" iuvi�c.r-lüs f pe rb pro be. ble mel::; tUP-lJ.'OC; no ho Laur i. fe i,¡ 9 si

hi hSGués pensat, puix que no tenia cap intcne;i6 d'esboouar un gest,
p�r �eti. çue fos, de conc11iaci6. "ada sed al seu lloc.

�o va empa a s az- un g10p de fUI!1 fj_n.; a -! 2 put.nono , (i' on el feu remun

tar t;o+; s :;guit per exp:_I'a::::'-lo en l' aire ccz-r.n ¡; d e L cotxe, car totes

dues finestretês e:"'(;11 obez-t ca , La pa s t os í. tat de :'.£1 boca r.o va pas nin

var�·li eens, però malgrat això va òentir-se confortat, COM EJl'wigor1t.
Un f'cnoraen qu E;. ha. v12 obs .'";) va 1,í sovint.

::1 vehicle enee tavR ja, la pLa ç a d "Uz-qUiriHon+ dil1r/ò' uns I!lOPJen ts

serien a La o orrí er a r-í.a .. No hi l'avia ficat na í, e1(, pOUL, ni abans nit a

ra" pe rb li c;cI!llúnvu çuc , d'uns nane ra o al.tra, ere. con S� ja hi naguêe
,

Cf�t(:"':;. :Potser pe rc ue e n BalDells li ha 'in r-c pe t I r tl:útE;;.., vbgar1en les se
,

- I em van peg�r ••• VAur ?

Va. piIJu.r do n cu s enquáracra t dav aa t Le.s hore o futures, pa cpe res ja,
quo l'8íJpBl'f:ven en t re aque Ll.s (}L;<tre nu+s , La veu ri/en �(ll::)ells deia

dintle seu :
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I li nor t rava une pem ta c tcenr í.u sota la be rbe tia , una ferida que

van fe!'-li i qUE.' devia have r= ee-d í, 5.nfE'ctat, pez-que d3sprés�an� I'lala-
,

,

ment.

Volie n q ne confe S.s�:"4 de totes pa s aades , Només els int eressa una co

sa : que cantis. Tant si �8 veritiat co� si no ho és.

I quan ho deia, els seus ulls encara s'encenia n amb un llampe

gueig d'odi. I eLL, ¡Lateu, el ve ia i J_" escoli¡ ava sense oonp aeat
é

, sense

sentir-se gens d'afectat, ben a l'j.n:rev-és, pe:'1S2'1t : te n'hns uor'tit

b�, ja que al ':;c.pdav2.:U mai n o et van acusar de fer 18 feina que .feies.

r1cl,r,J"? ho pc n sava , però, ja cuí.teva amgS\'!'.'-se el pens>-"!T!Ji::;nt, Bl!lUlam
,

mmh�ñmu:nrnrrufirun a re but ja r=Lo , t o ta V?eaè!a que ar a vei'1 prou clar que

l, "t.
\

era aLtr e , que erE' 811 me te íx , i, amb el).', tOt�1 e1<'> que van l'ornar

p�rt rtcl Grup Ilo El deix.c'?va d oncs expliCD.:r-sè eane e ffl!'-hi comentaris,

i f?sllsVB iC;l) Inert Quan, f8nfer:roYlej�nt, �fcgia :
..

-. Pero !."lE.' i no em V8TI poder treUJ:'� r"es d e res.

N�tlt!'alr:l(m+', si l'acLi.saven oe COSf}'" r:ilG no hav t a fet, d#5sser a1-

e*ú que no fou! Però e L'l , en BalselJs, no volin f1i!' e.J: ò; on r.eferia
�

, L
s que, nerrt re l'interro[':f:ven, ni tmnpo13 ve gada no havia rlei .a t de pen-

sarpn tots aque IJ f1 que' I'l8 t� ni 13'1 tots aque J_ls que 11[1'1 8 j U0 "u'-lo en a-
,

qu ee ta t acca , i quo, tot :i. pe nsa r=h í, con t tnuamerrt , no v» canta r ,

Ta"1bó a e Tl. e I ?leurien :1eea 1", i 8f1UI?',t pensament va ac c en tuaz- la

seva i�quietud e }!'ins p..le.;¡hores rl-? i nl:r.g(, l}.('v:ft d' en Broixa, no li ha

"\Ti:� po ea t les mans a e ob re � Ni ��I_ seu pa re , al qual d e ,l)p."ti 7. ja -í;enia

una mane ra de pJ an ta r CE'r8 qUE' s(-n"1bl !1VR m�s y: :r......?'lpia � "un qéhtl t que d 'u

na crilê'.tura", Maj_ no s 'hi a't1"'f·ví� ni (F�'?,n eGT,�V[" e nbr-í.ao 1 no eaba a ben

b� que GB feia.

'v8 con+r-eu re eJ_f} núe cu'l s nerrtr e :futur j_ pasriat reflnte'Yl alhora al

Beu dAounto Bl passat od16e, amb el p�re qu� �o servia p�r a res i que

sempr-e VG és�er un e xempl e él 'allò 0,UE' ca l t a ev í.na r fos e ori fos, i el

futur en el qual I.e. e ev= i"1tE'gritat l'{sica t , Més (jlle:? a í.x t La seva d í.g
nitr-t d'hor.1e, Hert8 J:'U".lt1"'8cT.?élA, dee cone guda , hur)::tj,lJ.s<1r1. ')i La l'tatòlia¡
ho e abta , ella qu s a e mp re 1 'h8\'ia admirat tant ! I

Q c,'1.�¡'"
II

El texiflta j? a Lerrt í.a La rnF.rxa davanf 1. 'entlfft ,e La c oní.s sar-í.a i

pJ'.'AeU!lta :

Aqni ?
,

Un del� do. hOMBS in�ica !

- 1'fo, pel C08t't.

J� hi eren .. Pnssat i futu:!:' 'Van 81111n�Tnr-sA. per él�ix9r n6més l'an- ,

"

gotxa 11€ l'inn1;nnt ao tue L, no -hen p.ctnp_�1 potger enca ra , p"'rf:ue el cot-
l'

..

X� tot just tODbavR, pero irnmi�e�t ja, cte qu�n sq2�aria del vehicle

es c or+a t pels C:o�. horie e que el ff"r:i.e. errt rn r a l'w��_f;c:t. AI'lb la nat.o
í

-
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xa angoixa, pero, c oan o
í df .la z-e ac c.i

ó d 'aquell esperi t que s-ntany els

seus home e artuí.ra ve n , La digni tat ne de'pnna a dez s altres. Jhns i tot

sota els cops, si li'n donaven, po+í.a Mostrar-SE) íntegre, aenc e r , , ,

}jaixcuo

La porta ja era oberta i l'altre po11fuia, al seu costat, li

el ura
ç
, Ve obeir-J.os nan aamen f i ee quedà a t oca r' del més ve L,. , que

esperava. Deapr és van esperar t ots tres, fins que 1 'home va d11:'

- I bé Q
'\

Va recor��ll.· que hav i.a de pagar , Butxaqlleja i, sen, e fer cap

tu al taxista '. ve aD arg,-' :,o-li un bi tI] et�e vli.n·f-i-cl.l:1c pe e set ea ,

e o t li va terna rel canvi Sinh una ¡ÜradCi el t re eOJ.lp8S:;¡ J.va i encuriosida.

El polir:::....,ia, io.pacient, diGué
- A1)8 t

,

Pero ell encara e;:.' va e rrt r-e te ni:: a donar un vl'o}lina al ft.lIlm.ztuilama

taxis ta , el q llal e 1 regJ.·aci� i, ell veu be Lxa , va fel' :

�'¡ort !

rnt llt�i c1e sor.r¡riu:.ce, però no ho aconseguí del tot i e r n

li.rlit2.r-se a una distt;;1'lbi6 e.':.nrI:.>U. �l policia a rna t q u e nun t ava la guàr
dia a hI po rt a i q ue fil1$ aleshores s Trav a a nogu t d'.ue banua a If'al

tre, ea va immobilitzar per Mi�Ar-109 sense thfaneTla. co� esqueia a

un horae ac os tur.a t a aquell 0s1)Cct2. :If.J.

El n6s vell, r peti
- Apa !

7an entrar to-l;c ·t: f;'" a La coru.as.ar í.e i J1'lW1t:J!"er els bz'eu- graons

que r..:.endven� La IDÍíl.ml'!lJl:ltill5 In;;p1� 0016 de Guàrdia, on tot -u, anaz- noli; més

de' pz-e a..a gun no ''1 "ir;B5in<?vB. Due s o tres DreGunt·,[· .!"Ui,in:"\ries que -£0-
,

ren edc::-il,es anb una ca2J.gr2.l'ia 3l)é'.Y0Ylllment ap!.ici.�dti i, r o t seguit,
1 "obJ.j_gat lliural'jeni.; d;jl::. ob j e c tec ctrC...s l)r.:r.�;o:na¿_, 1£.1 C01." etja i els

cordons de J.o�, G"lbF.1,cG. E'ls pan i;,E',�'_{)llS li ve n
í

c n una ll�.ca

xa i va tenir La ¡,}Í'm�mció ç¡UE' )_j. cauzi en -() }ler ai:1;ò se'-:_:;; va s ub je c tu r

c8I!1inar

que �1O havía aabut

hores amb els dits

]�s va veur-e coni:ï_nt Li tm a]_tre poli ,ir.. ci 'lwif\; V"lf-1 que entrava, el

qual va p:coNedi:r u ...r.ma r=Lo c s cc Lec E-'.vRl�, cap F.' le8 Ct;�._(;S o Les bon

bc t ee pcn j avo n I'IOJ.-!; anun t rlc1 �:n�� .ro bril:_[mt,· i fE ridoL'fH:l en la nuesa

0t. :cei�::er, i l'éLrets; eJ�; <:�¡)pi:rr.�0.or1:J que r-eriov aao n I'pire zumze j ave n amb

una ..AGnor Plan' r 011a i fL-;sc.gr.,r Hbl (¡ per e ot a el qua L c ovavs e J_ sil enc
í

d'ml nón que n o tenü,. r-e c de co nú amb a que LL quo aec bava t'aban(lonar.

fin...: a
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c eLv La on el cles+'inRven - e nb un V['ts lent que !li feia nrrosset_.F\r. els

pOLlS con un vel] i ai'e¿�ie. e nca ra a la seva Lnc ono d l ta t ,

;�l guàrèlia qUB ,s pas �ejava anun t j. f'I'lT3L�, da�8nt Les r-e
í

ae s , P.S

ve aturar i pre�unth :

InCOI'lUn; cat I�

No. Posa' 1 81'11 La coL'l.t ta d' aque s tn nit.

]
,., '+ \..

no va sa1)('J:' S7. a perar-l3e n 1, d a L i ra ban-ta , encara no se li ha-

"'iT ,1 ;JCll'"'1 i t a(rlt�Dte dobi.e })o S"i2h1:.i -r:at ; o e onf'Lna '10l1', Gol i.t;nri oJ' ()-

blien .í� corsp nyLa {le (lu.i �i3p '111:i,m" nor.a (1, ._:"ni:. To-.;�)(::! OU0) Cflfjf'A e

"

..

;
..

'"� l --, ..� �. J.>�Ï''\;�
•

, 11,.=-7'-, p'V"� � T�+.t) "Y' t'"f'"l ...-.: 11 "V'I''' "h
pc.i , .. ).vn L)LOll, per", erl (,JJ•• ,�.J.i,a, I,_,�..c,._( �."J', .:.,0 se ('>lCP •. fl s au-

r-La of,ti:.1n't il'l�fl '"T0'hf·l]:'-f,:e a oL, lluny (lp )8 pr'"::...,;"'lènci8 fl'e.fI:¡(:ea'tors Ma

lèvols.
n' 6.) J. n

. Ci.t1 e

110 ·!;e11.!.:� "l roc

'h'
. +s • p..V]_:� ,.qtn.voC[? .oj>

" ,., 0'1" 1 �'v O i i
. ,,-._, - -,

ñ&"'1ftPr:lrnnrU fHiPE>C'¡;Q({OT2 .. Llevat f'Ull pa > l¿_" €.;, ,q �:¡J.ttt:A 00yninn o, si

r:16s no> 'ten¿.8l'1 e:";.- llJ:, n r'!lml'.H3E1 o Lon os , 'j.¡�r€'n aj"",ql:�t,E' al banc (L' ciment,

que cc:r:!'j_n li':. fOTIF.; cie 18. cej_.la, o e. tP?'!'l? li r)'ro� ,.If" "". ::;=lrei;, v�St5:tE,
"

anb La n. te j xe innuI'lf':::1t:\ +í.a q'.', o <'fuie TI (J uan for'?!: 00tlneu+.s ",_ aene e cap
� ,

cmo',f'lT.:'t,en fOrB etf' M!'tt£'J.às o (1;:; Y.'(lbct fi l)it� �·:lB he v í.en i! ixat allí

corn UYl :cm'lElt e l¡enfl que h ori "T;RnCl? en .tTI cor2�al, noméf\ anb la

per a 1 "h ome e Ln Yf�?ti t:"' no són rr:f rJ�s (jtl�/1iY.Ò :. una r¡f-;l1::t 13 p eL). que

�. � !If' er:; flcnt arlbp.n e ivi.lj. tx:? e 16.

lqUt'lJ .. d os qUE' vet¡L'.Flven ta::'\b� s"hrrvül R�'egnt a t,·rra, un d'ells

ga í.r hi� a �::)'r-:L¡ r -!-p:!"'nc i l'altre Yllt}f' enr' í.ne , a t oca r 081 ban o , des d'on

e L VP., T1:Li'ElI' f_ t;:;; llE"nt, C(y·.�i :i.nt;E>:.:tés d'].rlE'iItifj.CflJ" Ulla �¡e:rflOl1a quo feia

m'")lt ctu -i;erlps q ue vn o hav í a v
í

s t , De��próf'l, en ·'''?-t;�n V8. c(ln�',!'endre que)=n
r.-;àli +'0-:; I-hoMB enp:u8:rclav8 1"lé8 enJ.la � '('>11, Cl?,P R In no r+a reixada i ca

� ,
-

al y¡usAa<'1ís, o potser ni eiY,ò9 "tota VE:>:;$.�;.Ia que la iJll.¡�t)bj_l:i_1j<1-"; rielB Reus

ul:',s �ugt��ria rr\(.n b� �n7 iF1 conc en t:ra:!J en e J.C'! 8EH1S pflnBHiH3l1'tl:l �
o en e Ls

SC:US S01""nlS. l,'al tre, prRctic2I"E>f} t a Ls S"'U8 IH� 8 a ra (j'LW fl 'h::tvia atu

rat iJ1dN�í8, abe nd ona t i sense nine{t qUA 1I'N..¡('ort�l1, 't?nia una ci6£\1'

Tcté\ a IE; boca o, !!l�S fJE'!n Ai t p nn a p m't;a de cie:? :r""et� ,l'JuP- fumava man

àrOSal"lput i q Uf' no (levia atrt7V ir-se a pipa r a fons pe:r por de que dar-

se Sf-mea re8. ��nnhé ac:u�'t e·l. v .Mi1"'D,l', però bYE'UVl(·mt, ?mb tU1f\ mena de

s :')'n:d 3 t.inta i Ç).<':j tT'F:ny':? t.

Vn ua'tt>tl "ra fit8'::' e t9r!'a, qUA li ?e1",b)� brut,i, nroo<;upat pf'ls

peTI'ta20TlB. n.o tosà aS�r'nrp-s "hi t01; i (j UP rle� Aobta Be Gt7n+,ia molt CRn

,et. Va :!'G,renjar-sr-! a la !'Aixa i, 81 c�p rj_'un Pl.or'lpnt,'-':>p' "::1 j!-'spií:açar

cap a tn8 banda, cor', si. c(-!T'�Ué9 un refue:!. An ).8 paret ..

va treure el r'10cp.i'l0� lIer frA:;:::rr··0e ]_(Hl M8',¡r¡ Pl1trAS\l�ñes, se'l
..

,:;¡ sar t, "" ,qni"1r:J.rccnt, bu't:x:aquej'à flarTer? el T>P:u'!t ne cigar-



r�t��. ])erò no e L va sabe r trebe r , �()tB€r perc:u� l'hi havien pres.

que no z-e cordavs i qUE' no li uenb), natural, po-1;Sf:r perquè l'havia

ii.n�e'{1 ooL:-ar del t<?lxt.

Un delE-, homes que eren aje ça t 9 al banc va z-ed re ç-rr-cae t ,

sagona , r0S ta a s:.eent, amb If:s canes penjant, perq nè era mol t
,

tremí. -t;<:� to. A In fi efl posà dret i avancà cal, 2. la reixa, on va picar

d�na f'l..E ne 1:"2 rt; (I e r-e ta •
, ,

_ Pi f"'U�""';" '"' t
..;.._.J , t..> u .... (' .. _0 l

1n_ polir· j_�?

GUOTr1::te '
....

He ns )i:r:fU:-"

l1trt:> cop? Jp., és In �eT(�E'rp. V�,"'Rna, aquee'ta rrí t ,

u� h voleu fotre? Oue �otsdr �o culpa �evp ?

J�n 4.i.�"�eu es va R<10!'1ar qu e 'tPJ'lbé e:�U_ en 'tenia p;anes i, q an el

dia o�rí la porta, féu :

J o taJ'fb� •••

L 'a 1. tr8, I'Ia Lhunoza ";, ac cerli

1-,u, p2.AF' eu.

Ya ne11''1r-1 o 8 a h-: orin ado 1:'8, on VP <1 H,;:,d8 !'-se efj� '3"'8.rlt a dues pas

Eles, Aen9U perii.t'e'ls np vista. l'�n Mate.u v a sentir-se regit'8t per aque

lla fortor ne peix i va tnpnr-se el nas mentre a'é\-')_eujava l"1.argaaent,

amb nn a rrí.ce
í ó

au.gvHmterta :pe 1 nf'r\Ti()�Ü�mfl nue no hRVi", aa brrt repriMir.
'"

!":,'aJtre w, acabar priMer, pero es V9 have+ è'esp(�rar a]. coe ua t del

gl1àrCliJ:l, e L q uaL, deGp1"�s, ei8 v a torn?r a La cel. e .. "L'hflfl1fl va anar

per instnj.lar-s·s n ova ne t a). ae u lloc? però el VB t�obA.'1" ooupat , no
,

pan pe rq u aLgú altre se n"l1agu�� A.pode:ra.t, sin6 perr:u€ un deLs seus

CO!'1y¡e.nysr+anc a ra El "hav í,a es tire to Vn enre"!;i l"er-li le; cartes anb un

ges t hrnsc i torn� a possess ion ft
__
r-Flfl del s eu ra 06 Mentre 1 'al "tre. que

ni El 'havia deSIlertF.l.t, an ava replegent itlJ.:ml!lm!lmP!E'J�J§ñll''ll! n.lfl l:enolls fins

a reprendre 1<:1 posició que 0eviA t:f�vpr t'n�ut de prine!' •

En ,ua ell v a conprc'ni!'t' que no Pr' po+í,» TIAS88'" t0ta lA ni t dempeus

i, rene). lit i tot, acph� THU" p�p.eure'8 a terl"8, o on+r-a La r-a+e t , no

Li.uny de 1'''10'['1€ flue f'unava , To's van mirar totfl 1309. T/altre 8'J va treure

18 nun ta d e 13 boca, La contc::nn-u) 1.fHJ0'1'lcisA(I:::IMent j_ yr> pref�1tl'1 Jur-li :

No +en
í

11 pa s un <"!igF-'. rT.'ot 1

- No

JJlp-stiM8.

1í� V::-'l posp, r òe non It" punt.� p, 1::- boc t , més que XUPR,.., va bufar

por tal (1(.' tl"el¡�e'." una rrí.o s �0 fUM; La ciga-r:r.E>"tAtPe'l"(),jA s'havifl apa

Gat. J)BSr ..... �S ñ'h1?,vpr.-1_ê �o�si�p.rat 3Mb una A1';E'�ICi6 p re ocu pn da , va fi-



car-fl e-1 � co� si intent6s �e dorMir.

:En "-·aten, quo es tava aa asa prc ocup at per ini1¡ar-10, es va treure

1 "ame r
í

cana sena o a í.xe ce r-se i 1:3 va pleear cnrosa.ment ab ans ctEl c1eixar

In al o ou c oat at , De paasar a , eo fel1ci -cà da el "haver-se posat lm -vestit
,

qll.e ja no e1'9 gaire nou , Pero fou un pe naanent fugisf'er, car ara havia

començat a amo
í

na r-ü o un fet -qtw,al capdava Lï.ç nanoava ò'iJ1'1port�ncia.
No ve í,a gi1irc cLar a J_'ozcena r�e I.a fH1Ye d"'-r.enci6, e on si l'�n0u�,"1 v �

c�dn en so�ni�. �9 v0rit0t qUA

.; �, ",..
..

0 -r"'n'M':'I� p;y "Ll1"' ..... ..¡
m_,-lc.t, ",:,)t,_ .. ,J-71 "¡f"ot,; _"".... IIt • .f' ... J..j1.;.J_�

a ..... ilp�:-tp,::r-�lo on oL MI�i) bo de If-l 8or

er� incnpa� rla :rc00rrlp� a�b precisi6

les f('.�::,ions �p'�S �os policic;f-j¢ Fotspr' no s'hi hav
í

n ±,i.Jn�"t n ou ? Jo

r.l·�c -eeni� prf'c'c::nt� liO:1 ��b81nrJs hume n s UTIt3 rm c a dcr,�ibui.xat� 7 U::1 x
í

cot

alt j_ !'L�Yhr:l MB£1G:(S i un filtre hoT'JC' n�8 Gr:"'riat .. al-t� t:1rfhé. »nb 1c�

11.B8 una rrí.o a CH"':'1",�{�.qt1r;E1� 1)0 j.é1 C Y'8, rt.:'!'\. Si 81::1 to:rmf1V':l a "!fell�e 1 no

�lq rrconAizc�ia. Ai7b, aqu�"tp M8ucn t1'A�p�ci6, in�icAvA fins a quin

purrt l'havi:J sor'Pr�� 1\ :1el:'concC' tnt t;0T, l'f:s1rvinr;ut. H�inc; o ra , en el

r-e pb s rie 1:1 ce- .18 co�:)':c::-t:!.1a� no "':'cCOI!l0n\�,Tn R �e"!' eL) f··�t"lh�.

}.q·H�:-)t r-e c obr P .... -fj(', ¿E'rò, no ;;e'1i 8 :res ét' aLw�n�=I_e � perrl uè La lu

etdeAR con�ribuïa a far-�o tot m�n �if1cil i .oT'Jnlicat. rlRvia pasRat

per ar¡ue}_-'n opc�ei6 fI'tm2 naner= abs errt , com si CA :r.eferi9 a algú al

tre, i cap �c18 seus pcnoa�on�s? ni a ca�p ni nI cotxe, no fou prou

clar. El seu esne�it tr0halJAva A despit �'�ll Mateix, ner costu�, i

ho f.i::l. na Ianerrt •.AY:r!, en canvá , l'o:rfl-:;nava np n ou , el domí.nava cons

c; en tr:¡':mt.
"

Podia fcr-�:;e rc"t�E't. rip. MoJ.tei' o oe e a , �)(;>ro Lee r:�8 rCCf'-.;tf3 ja eren

vel�'_c� �'anys, tota ve¿;l1è1 a C:'W ac tua l rn en t n omé e rea1i t7-sua opúraci.ons

Lcga Lo , ')'a1 tra banría , la a sv» ñ")tBnci6 no pOrlif� te!lir rea FI. ve ur-e amb

le") aeve s act í.v
í

ta tE' corse r-cf.aLs , Le s quals no que' on Bota La eonpeten

cia, r)ols\sArveis de 1::1 briea l'la :901{tieo-socta lo No ca li;) ren�tmr-8 'ho.

ai�o. Len notivecion� nOM�o les trobaria en BIBu.ns fete dols pri�ers
"

tPT'11i!1 (le La guer ra , 1¡al com ja 8 "hav f ') en auma t abans de sortir de). pis
" " ..

esco:!'tao Pez-o d on p:rocedia 1'1 fi�_traciu ? Es ren¡itzaven

are Les teM DeAF. que h= v í.a l"l8nifeti-lt a en Mnrj. '3_ta:ly ?

tIo e8br� avi8t, va èj_r-se meritre 1 'anr;t�nie tornava a �lba8segar-loo

l el pitjor era q u e ells devien n.isposf:lr �e nades p oe í.t
í

vee , concretes,

puix q ne si nO!"Jés� 'har:u� s tractat (te s:tmples El o"''Pi 'tf)S no J. 'haurien anat

a cercar a C3f!8 a alt.es hor-es de La mat
í

ne da ¡ de pr-í..ne r-, l'heurien cfi

dat R 18 corrí.s-- r-rla per t;l?, J_ d' int er-r: .::,ü r=Lo , F,-r8. el que hav
í

er- fet 8Mb

èl
'
8. 1 t re e I> erf: on e-2 •

,

:!':r:-- en 11arm.s"t!:1ny, pe r forçp, pel.'qne en .l381sel18 ••• b�, aMb en Bal-
,

sel19 8 'havien vtst el VC?>pT6 anteT'ior, Cntyl Cf.H�P. èin, i el x:tcot •••

lJ'h0l'le que 'teniR R-! costet va inter�o!'lpr(? 01. curs rie lea seves re-
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Es la prln-ra �e6Lda ?

De mome n t no el aa entendre. M p rcjun t a li l'eia recordar les ;,:¡e

ves c on ie s s í.on s ele n o i , q \1311 el ce pe
: là, dz.na La fosca del confessiona

ri, Ü1CJ uiria :

Qu.ant es ve gad (�G ?

I ell, inta., t cori e ra , exagerava per f'an fa rrone r-t.a i e "inven1;8va

�dhuc p80.Jt3 que no 11r...VJ.· conè e , cll1qnpl1 Ya e�'{plice:r-li ULla cOl!lplicada

hi stòria 8::1b un v811 q U2 el 8a00 e: o t ve t errí. r o L bon 3:�n Li t de no oreu-

ro's.

- �J..'. , a p rí m�'l"'-<:>
1..,.; j _' _ .. _!....L. .... ••

T ... , 'bé,o .;,j '" •

I corn que dcs,!!.r1;" d
"

ai� Ò 1 '[,.:' t re V2 031 ar de nouj ce va pensar que

If.! coriun í.ce c l ó

ja e rr acabada, però lP!'lOF'_e) que dcrv
í

a p')nd'·.r.ur La oon-

V'nJ..·�n",·r do T��·r-'·'·'" m!..r;.. oy'''--l..(Cl·+ .\ ,.

(; l ..... C_"t {. \.] ..... t:- } .... __ It.J..'':;}... (".... "li .. ",_,., [loa )�' ,pt�r <:.lIeGlr� :
�

- I-tot per se+-é1s�a G()!'lfiat •••

Va ospGrar. �o v oLí:a preGunt� r r-e e , d'antuvi .0err:aè eL_í dana l'lés

VCiJ.i£: r.lost!'3�n-F..'''.'l -iiscrE't, i en seGon Ll.oc po cquè ].<>::,' tr5.bu13ciOns¡he
1 'a'.trn �.

I'

i.n",:r, !,,�!'l.':-'v"'·:n ben noc J' '11 ')'M'" V"�
_ _

_
_ __ _ ,_, _ _"' , "-_. J"l t. • J."" K; G

, /

S6u dr"pr:ir\?� jo. I cc n puc aabe r q ue a�L�.O qll': et'l "'l(' i cn (;b rebat 'I

- s-Ó» ¡'¡'
.

�.l. J. r.. J. V::. '
...y.. 'Veia

Fren rob:? tr ?

1\' ..

J.. ..
., � J o Luen e I el que

":rJ \'8. H!"l(,ro��Lr l TI llnvi C8n"::rr: :'_ "[' J. ,,;:rE" �. p:xpJ iC8
1iIn �·tl ""'1"'" ,.,'1 .... "'.." f'",;- ,;;¡'" .... 'Y'-.: �r'_·_�J..l'>.• I ..':p,J... nc ',·�.'h.:"',''''_·f·.. .;.. , . ,._"'!. ,J " '-¡, <. " -" -- (.. _. f..;. , ,..: \! - _' - -.: - ." -

8("ml"�.A QUI" "10 l.,lttrj.pTl r'A tcr:i!' (""'1 coc; t;e� oi ?

P. TI JI, I�" '10 p"r<:'" ,lo" I L P" --'_. ( , ben h� re It r:1.ca, ele f'mno-

SCl'lbJ.B q ne ;:-: 5. ..

1)Ofl(.;fl nc', s(!n:::nT' }'�� lioe 1�''Ír.·t;rTroC'�¥·-r-l(' r'3T 1 s bone o , P.U, cap a

S! poden deM0rtrn� �r vo�trn horn te ••.
,

i"'('rf!rI 1:'.[1,

VE'r· ..
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I com si l'observació d'en Hateu l'haGués molestat, arc. caLLà i

va tiance r els ulls de nou. Bll se'1 v�irarf uha mica 80rpr�s en adonar

se que "trobava suspecta aquella his1ibria •

..

Allarga les na ns cap a 1 "ane rí.cana i va posar-se a explorar les
,

butxaques abans de recordar que no t.errí,e cigarretes. Se li acudí de de-

manar-ne al guàrdia, perquè bé hi havia d'haver una manera o altra d'a

conseguir-ne, si deixaven fumar, però després va veure que l'hora era

mal escollida i va renunciar-hi •
..

Sospira, ara anb els ull a "tancats per tal d'aïl:!.ar-se una mica d'a
,

,

quell ambient. No podria pas d ozrn
í

r , aquesta nit. I La !la1iàlia nampoc ,

m'estava segur , Dem� al mat! començaria a o oupar=ae de 1,0·< a fer els

passos que calgués. }!o eLs ha v í.en d ona t ocasió (l�arlar a soles, de

combinar tm pla d "a ccd é

,
de dir-se res, perquè els policies eren descon

fiats, perb tampoc no n'hi havia cap necessita1i, de canviar iI!1pressions:

La Nat lia no ignorava on havia. d 'acudir, i no estalviria passos.

Va sentir-se'n tot entendrit i la seva amor, ja feta ele costu.m,li

pujà de nou 21s llavis, tendra com setze o disset any enrera, quan tots

dos eren tan joves i van descobrir que no els ca¡i� moure's de casa per

sa"tisfer un anhel que els era comú. De moment tots d oa s "hava e n èBpan

tat una mica i quan e ï.L, aquella nit, li va "tocar les cuixes per prime-
,

ra vegada, la seva emoció fou tan intensa que el cap li rodava.Pero ni

1 "un ni I 'aItr no van é!ir mai : no està bé, fem mal fet. e tota Ma

nora., quan després d'haver-se buscat·i evi-r.;at durant tant de teI!J.ps,des

de l'adolecencia m's reculada potser, van acabar per unir llurs virgi-
,

ní.t a ta. ella va plorar més d'tIna hora. Va abraçar-lo t umuï.tuoeanenu i

li p re gà :
..

Promet-me que mai, mai, no ho sabra ningú!
.. .

Era pueril, perque corn pod La e lL atrevir-se a preglmar que dormia
�

amb la seva germana ? Perb va prometre greument :

- Mai, Natàlia. Però .no vull que siguis de ningú més.

Una exigència de fidelitat que potser no li era dictada per la

gelosia, sinó més avia t pel cfet que ell mai no havia estat capaç cie con

sumar aquell acte amb cap al tra dona. ]'OU aleshores que hil> va veu.re tot

clar: sense saber.,..ho, sempre havia est,t una TIica enamorat d'ella. Es

collia les pros1iitu:tes que la hi recordaven, s'interessava per les

dones que, d'una manera o altra, ten2en lma feMbla_nça amb ella. Cap

d'elles, p rò, no era la Na"t�lia i, en el �ons, per tant, no les desi;-
.

java. No les bavia desitjat mai, i tot l'er�or, tota l'obstinaci6,

arrencava d'aquell IÜl.B vespre, quan tenia disset anye i, una mica em

briac, va deixar-se o onvènce r per una dona que esperava en unE/cantona
da. l un cop elalt, a l'habitaci6, tots els fUI!lS de la borratxera van
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evaporar-se com per miracle en trobar-se desan at davant la nu�sa desco

neguda.
- Au, què fas?

J<.ra esteàa sobre el l1.it, pre pa rad a , mostrant el seu cos obscé 1

cansat de puta de trente-cinc anys. Els pits li penjaven cap a les aixe

lles i la carn de les cuixes, fl�ccida, tenia una tonali"tat groga,de

ciri vell.
,

Hauria pogut gmrar cua i precipitar-sè escales avall, pero havia

dcspr�s quatre pessetes i, d'una manera avara i alhora infantil, va vol

aprofitar-les. Ho intentà i la dona esclafí la rialla. Se li'n burlh :

- Què vols fer, amb a í.ab ?

A la fi va incorporar-se i, asseguda en el 1i.it, començà a manipu

par-lo mentre ell es moria de vergonya. Quan se"n va callsar, li digué :

- Ets un capó , No et servirà mai de res, la cigala !
�

Es ves t
í

, remugarrt , i abans de separar-se encara es queixa:

Si tots em donaven tanta feina com tu •••
, ,

I r,zj(arlf.f.A..úTa'
Pero 1 expezrí àno í.a no w;¿ae"'Ffi! t I ia Ui%4Cb!OIU. pe rque aquell fracàs no

,

podia pair-lo de cap de les nanezee t per a í.xç insüití una vegada i una

altra vegada. De quantes tur_pituds no s'havia fet culpable!

De vegades elles erEn tendres i comprensives i el deixaven fer per

si s'acostumava a poc a poc al cos per on ell passejav' els dits, però
a la oajoria no els agraèava que les pIpessin i se'ls treien de damunt

amb un mot groller. 1:!!11 es rosegava els punys i els u i r s se li omp
í

í.en

de llt'Jgrines rabioses en recorder COI!} en la soledat d e L seu llit el

desig el pr-í,va va de dormir quan e-voca va aquells CO'680S brance i foras

ters, e antra la ima tge d eLe quals s
"

exhaur í.a repetidament.

Tot el devia p�parar per a aquell gest que no sospitava, que no

va saber que eJa alli des de s enpz-e fins després d'aquella te.rda. quan

va allargar les ma�ns cap a les cuixes de la sev� germana i ella es va

fer enrera,sobtada, i el va mirar sense dir res abans de deixar-f\..e aca

riciar �IilmihBPlme"rn!lmBl fins que tornà la Maria, i aleshores es va

cordar m�lt de pressa, tota vermella, mentre el fugia triorriant , car ell
desig, amb la �atàlia, si bé no �:atisfE?t per La Ln t er rupo í.é , 1 'havia in

flat com quan era al llit i es rlasturbava.

No va lluitar contra aquella inclinació perillosa i que sabia pro

hibida. Aleshores ja havia per ut el n6n de vista i nOMés una cosa li

importava: ser un home corn els altres. Però ni aixi no ho �;eria, per

qu� després hi van haver encara d'al tres d onee que €IB burlaren d'ell,
,

d "ell que només 8 "e ngz-es caua per la .i.'atàlia. _,

Tot havia swccei t d'una

manera misteriosa i fatal, sense protestes, com si no fo"ein de la 00-

teixa sang. Només hi van haver els plors del primer dia.
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l després ja no va tenir ocasi6 de penedir-se'n, ni se'n va
,

goroyir gens quan la .I.'leria acaba per des cobr
í r-ó.os i va dir que ho con-

, ,

taria a tothom. Perb ho havia dit per B!!lmnUa espantar-Ios.i mai no ho

contar a ningú, ni després, en casar-se amb en Joan; el xicot mai no

féu oap al.lusi6 ni ell va saber veure-li en oap I!loment una !!lirada a

somrís còmplice o condes cenderrt , Res de r(�s.

Va obrir les parpelles per trob8�se amb l'ul� rit de la bOMbeta

que oontiúuava OreI!l8nt al sostre. Reixes enfora, bar�eja�s al xuc-xuo

xuc de L renovador d�aire, se sentien els passos del policia que, nova

ment cansat de seure, es passejava al"lunt i avall. Despres, en una altra

cel.la, algú colpejà els barrots.

Ei, que he de p+xar !

Ja devia ser molt tard, però no podia assegurar-se; també li ha

vien pr-er el rellotge. Pot ser , si a la ce Lv La hi h agué s hagut una fines

tra, hauria pogut mirar cap a fora i seguir el ours de la nit i ¡"arren

càda (�e l'alba a tra��s del cel estrellat, però totes leo obertures do

navena l'interior il.luminat artificialment. Ací no hi havia dife:!:'oncia

entre La nit i el dia. Només l'aspmrarlor mesurava Lm tSI!!pS cec i distant
"'..

'

La atalia l)otser ja s "ha v í.a llevat 1 r!lÍrRva per la finestra del
I

dormitori que compartien. Potscr també, com ell, en aquest ,l!lomen1j de

crisi havia pensat, o penaavss ac tua In errt , en el passat i en aquella

da, q�uan va tocar-la per pri�er cop i va t.!'obar-la tan dolça 1 tan

fina� per� no s 'entre"tinctri,en aquestes remembrances, pr�otica com era,

i ara ja devia ter tots els seus preparatius per la jorqaa properso ��i

DO va aprovar que fos patrulJ.er, pe rqus sempre va presentir d 'una manera

,

misteriosament aeguza que aLl,o acabaria en desastre.

- no podem guanya r-,

No La duia a aque n+a afi:r:élci6 cap raonament Ibgio; dona com era,

mai no havia confiat en aqu esta mena de r-aonamerrts , s in6 en les seves

impressions, en un instint que li feia endevinar les ooses i el trancura

dels esdeveniMents.

Mnlgrat la seva deaapr-èvao í.ó pez:_,ò, quan tornava de les expe da c
í

cna

nocturnes l'acollia amb tendresa, més t oom un malalt del qual cal 1.:,enir

una cura extremada i 8morosa. l ell li explicava les incidencies de la
•

nit con si cs contess�s, però ara ense inventar res,sense mentir. l

la noia li deManava que.fo� just, oom ell I!lateix vOJia ser, i per aixb

La recordava oada cop que els seus hones volien fer una atzagaiada. Ben

mirat, nai no havia existit nineú tan meravel16s corn la Natàlia. l aixb,

an tots sentits.

Tenia els ulls closos d e nou, itll\';'e¡gHPJfllllllMmPl,l!ll!lntftm 1 'et;qu8na z-epen jada

a La paret i les canes recollides davant seu com el drapaire assegut
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prop d'ell. Ya inclinar la testa cap a l�s �ans qae sostenien els ge

nolls ,com si volgués amaga r l'exp:ressi6 de Le a seves faccions, del o6n

lliure que s 'hi revelava •

.A la cel.1a del cO'8tat es va tornar El. aent
í

r una remoz-, CJUêm el

guàrdia obria i tancava la reixa. Després to"t restà quiet i silenci6s
,

#

dinslctel rum-rum. obse es í.onen t dels a sjrí.r-ao oz-e que recollia la calma de

la nit i la triturava entre els pleca de la seva insint neia if'lperti

nent.

Intent� d
"

obr ir les ,p arpe 1) es. però les teni a pesades, ben closes

l'una oontra l'altra. enca_ra sense dormir perh bressolat per tots els

seus pensa�ents que el menaven len�ament a l'oblit, per la �ateixa

xa remorosa que, ee t ranya a 1 'indret, l 'eI!lbolcal\ava COI!l un ventre I:!l8-

tern.

A poe a poe va desenlJaçar les mans unldes it sense esforç, va

inolinar el e os cap a la dret a i la cara reposà sobre l' arae ricana plega

da a terra; obr:! una ní c _ els llavis i la respiraci6 se li afeixugà

mentre oblidava que el deati començava a orientar-se cohtra seu.
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Va sobresaltar-lo un cop ria colze t , en mirar al e eu entorn, enca

ra una ní.oa atordi t, va veure que ara gairebé tots els homes s 'havien

despertat. RI drapaire. que era qui l'havia tocat, digué:
- Es l'esmorzar, home !

Perb ell va refusar 8Mb el cap i torn�a cloure els ulls, ma'Lo í.rrt

interiorment l'oficiositat deA'altre que l'obligava de nou a prendre

consciència de la realit2t ambient. Ara, perb, ja no li seria pos�ible

de rocobrar el son ni de ll'lmm simular que continuava d or-rnn t j de nan era

que al cap d'uns flOMents va redreç2r-se del tot i parpellejà en direc

ció al a eu company , el qual es bevia un 8 uc negre que passava per cafè,

o cafb amb llet, qui sap !

Per tercera vegada des qua 1 'havien de t í.ngut, va descobrir que no

tenia cága rre tee i 'Ja en tar a punt de d Planar-ne un a al drapaire, però

tot seguit va recordar que l'hoce, durant la nit, l' n'havia pidolat

quan encara tenia la punta entre els llavis. Dur an t la nito.. Era com s::l

encara ho fos. pe rq uè l'electric1 tat cremava com aleshores 1 el\..).loc no

es veia la �3s pe�ita claror de dia.

Examina els seus companys. La majoria menjaven i fUMaven alhora;
,

d"al tres, tenien la cigarreta apagada dar r-e ra l' oz-e ï.La , 'Xots anaven mal

vestits, excepci6 feta d'un xicot d'uns vint-i-cinc anys qu duia un

geg fos i una camisa blanca, gairebé impecable. Semblava d 'una altra ra

ça, i no IhmmJbm tan sols pe r a í.xb , s in6 per la seva mane ra ne capt end r=ae

mentre nonj ava , 'ro� i la caLor, i q,ue 1iothoIYl anava en cos de camisa,

ell continuava amb l'anericana cordada. Li va estranyar no haver-lo re

marcat anit, en entrar a la cel.la, pe�ò en a uell moment tots plegats

f'o rmaven una pilera de cern inconscient.

��n sen�ir-se obse rva t , el xicot va e Lça r els ullfl i somrigué amb

una expressió amical, si bé lleugerament dd stant , En .!.latent encoratjat,
Cu.xtwr-A.

va wkçe 1 i se li atansà :

.No teniu pas una cigarreta �?

"
,

L altre sembla sorprendre-se'n, pero mérnnm digué:

Bé ••• per què no ?

Es va treure nn pauae t gairebé sencer de la butxaca i en féu sal

tar una. En Ma�eu explicà :

.. No què en vaig fer, de les ne ve s , Potse-� Ple lea van prendre ••.

- .A qui podreu conpr-ar tot e 1 que vulgue u , •• si teniu diners.

si. No gaires, per� per a aixb •••
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- No us ano
í

ne u, éi once •

Va fer-li una �ica de lloc al seu costet 1 ell s'assegué. Bl

va dir:
., .,

-Jo rnate1X me n encarregare.

o

o

- ,

Un inñividu pelut qUE' seia a te_Ta, a i.ça el cap i, sense necessi-

tat que ningú li d enan és rec " va escupir :

- Tu ho soluciones tot, 01 ?

�l zicot va rep.ar-lo :

- Galla, murri. �ona-li foc.

JJ'altre, displicent, ate naà la seva cigarreta a la d'en Mateu.

r:l drapaire s'havia a í.xt.ca t i va picar a la reixa, a la qual s'a

propà també algú altre. El gu�rctia, quan va comparèixer, remugh
- Sempre t'eu el mateix ! No us podeu posar d'acord?

Però es comprenia que tenaa costum de di r=ho. amb aquelles parau

les a amb d'altres òe molt semblants.

Se'n va anar amb ela dOB homes, que el precediren, i el xicot es

girh de nou cap en Mateu :

no us recordo, d'ahir/a La nit •••

Era mol t tard.

Sou nou, aqui, oi ?

sf. vs«, no?
L'home pelut va tornar a ficar-s'hi :

Si �s com casa seva t això !

Un altre va riure, s'aixecà, badallà i després va estir�r-se també

coin si fos a casa seva. El xicot, sense fer cas de res, insinuava:

- No d�veu pas ser un politic •••
:1';8 va arronsar d' espatlles.

No ho sé. No m'han donat cap explicaci6. Ho sou, v6s ?

L'altre va denegar, sense fer explicacions, i encengué una ciear

reta. Ml!JmtlblIbmn;m'flJlJrlliE!mÈ;tI!lMaI!lI!2mntrhlJI1B!l1rnlfimmenI!! Q�an el gll�r0ia va tornar,

va aLxc c a r=e e i féu seguir en !'lateu per tal de negociar les ci6arretes

amb el minyó de la can�ina, que ancara repe.rtia es�orzars. No hi va ha

ver cap dificultat i el xicot so�rigué, una cica fanfarr6.

Si coneixes el cecanisce •••

Un noi d'uns divuit o dinou anys, que havia observat,tot aquell
maneig i ara semblava impressionat pel deseixiMent amb que es cap�enia

,

l'altre, va adreçar-se-li:
- No sabeu si solen t::¡rdar caire a cridar-nos �!

- A cridar-nos ?

si ••. per l'interrogatori.
Ah, noi ! T'hi pots passar dies, esperan�
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Bl jovenet es lamenta :

I a casa que no saben res

No t'amoinis,per això, ho sabran.

L'altre va posar una cara tota angoixada. El xicot, que ho obs e rvà ,

va examí.nar=Lo de cap a peus i estlldià La seva compl exd
ó

robusta, gai

rebé brutal, i el rostre de faccions primitives.
- Ja veig que n'has fet una de bona. Deu� haver violat algd !

I va riure. El jovenet, sorprenp.nt�ent, as�entí.

Em sembla que sí que en diuen aix!.
..

]�l xicot va 'In1U1lbrmrJernmmmm2lll!l nostrar tot seguit un gran interese

SoPassegu� a.l s eu costat 1/es va treure el p aque t de cigarretes.
- Vols furer ?

:£<:1 jovenet en va agafar una. El xicot no va fer-li cap altra pre

gunta, VEl limitar-se a es pe rer , }'�S veia que li sobrava experiència, que

sabia que era preferible no forçar res. ];;1 noi va dir:

Vaig tenir pega, pe rc uê als altres no els va n pescar •••

}�l xic o t va amenes tar-lo :

- No hi havia ningú M�S.
- Si érem tres !

Ja veig que e I.e faràs un flac servei.

Des p res va rit'lre :
..

Pero mira que tres per una. dona !

Con, una dona ?

Tots d o a es van Mirar, incrèduls 1 "un 1 ¡ 'al tre, i en J.1ateu va es

perar sene e veri te.ble cuzd os
á

"tat.

- No ho has dit tu nat eíz ?

Jo �? No.

L'altre va tornar a riure, flolt baixet,per no cridar l'atenci6.
,

- Doncs que vau violar?

B6 •••

Ara no semblava tan decic1i t a di r-bo, o potser no era això, pot
ser les aupo áí.c Lcn s de l'altre l'havien ofès una mica. A La fi,però,
IlO va aaber callar-s'ho.
- Una tomba. Violaci6 de sepultures, van dir.

'V

"

Bn Uateu no tenia ganes de sentir-ho" pero aix:! i tot va conti-

nuar escoltant amb e ls ul '.S fi t s en l'adolesce�t m.entre es preguntava
..

com era possible que algú fos capaç de £er un acte tan vandBlic. El
,

xicot hen vestit digué:
- lira ho entenc. Us van agafar in freganti ?

L'altre, que no devia conèi�er el sigbificat de la paraula, va

fer un moviment de d,;gluci6 arab la gargamella.



a

-1S-

Com? Amb el� anells i •••

- Aixb, amb les mans plenes.
- si, però només a mi. Vaig ensopegar, potser pez-que ja estava mig

marejat per la for�or, i em vaig ier �l •••
..

Es va separar els cabells d'un costnt i mostrà una

ra es veia una mí e a cie sang quallada.

..

Que voleu di!:' ?

Vaig pe rdre e j e oneLxenent i aquells !'!lB lparit s no em van e sperar

ni res •••

- I COM se us va acudir, d 'obrir una tooba �)

- Doncs ves ....

Cercava una explicacio convincent i la cara, massissa i congestio

nada, semblk que es rectu!a sota l'esforç.
- Que n'han dt! fer, els f!l.orM, d'aqueste;:; coses?

JU guàrdia va atansar-s e a la reixa, l'obri i va preguntar :

- Jooep �aterina ?

L'home curt que la nit passada s'havia aixecat tres vegades

nar, avançà cap a fora. i el euà�"êlia va tancar de nou la reixa.

El xic ot ben vestit va il.lustrar els eeus coripanys amb un comen

tari en veu baixa :

Es un rebenta pisos ••.

El coneixeu?

L'altre va dir amb indifer�ncia :

- Hem coincidit a l.gunee veea de s ,

En !'lateu va adona r=ao que JBf¡'9 tenia Ganes ele preguntar-li sobre

les seves activitats en gener�l i sobre el �et concret que ara l'havia

dut a les cel.les, però no s'hi atrev!. n'altra banda, pensava: aviat

..

em deura tocar •••

Sortiria de dubtes, dels pocs dubtes que Malgrat tot li restaven.

Però ir:taginrva té?mb� totes les preguntes que Ij_ adreçarien 1,a11ire cop,

va sentir-se ne gu
í

t óe , insegurtl.'e)_l ma t e í.x , ae nae saber COM s'ho faria

per defen�r-se, per justificar-se si no podia negar les acusacions

que ja veia venir.

Mentre el violador de sepultures i el x
í

cog ben ves ní.t continua

ven ptrrlant en veu ba txa é?l seu coatat , furgà dintre aeu per tal de

t�eure a llum toteD aquelles acciona meritòries que podria oposar als

ca rz-e ce dels policies i que donarien una fisomina inèdita, favorable
#

i tot, a les seves activitats, a les activit�ts senceres del erup 11.

}�n primer lloc se li acud f la del cape ..U� que descobriren darrera

La porta d "un dormi torio Era la I!l.�s iMpressionant i el ma t e
í

x Haristany
La hi havaa r-e cordade d.arrerament; Aquell capelLà fin:::; i tot fou 1'0-

casi6 d/ una petite crisi entre ell i els home e q u e comanava. I encara



-19-
..

que, fonalmentalment, no fos una bona a cc í.ó , pe t'que no havia 1; ingut res

de desinteressada, als u�ls de tots passaria sempre per un inpuls gene

r6s del cor, per un acte de bona vOlun1;at, �e re peete a la vida d'al
trio Es clar que això darrera ja ho era, fins a cert punt, però en a

quell moment t per a ell, potser tenia m�s importància el aerrt í.nen t; so

berg de sentir-se per damunt de tots, dels aeus homes, dels vells de
c ..../a. .� ,

la '1!Jz@ID?, del mateix ea pe Làà ¡ posoeidor, doncs, d un sentit de la jus-
ticia que cap d 'ells no podria assolir na

í

,

Es va veure èsperant en la nit fosca, al cost3t d'en Malate, mentre

én Baleells havia saltat del cotxe per ana r=ae tn a estudiar la a
í

t uao í.é

de la torre on se'l s havia a e senyaLa t que pas save n coses estranyes II No
t

semblava pas veritat. Tot era negre i silenci6s en ac ueLfs carrers de

la part alta it un cap en Balsells va haver desaparegut cap a la banda

posterior de l'edifici, en tota aquella �ruYlla no restà res més que

el cotxe tancat. Tothom dormia darrera les portps closes mentre ells

esperaven a frec de le paret �ig caiguda d'un solar sense edificar�
sota els arbres que el vent a-hivern despentinava e uaument ,

1:!n ¿<¡alats es va treure l'encenedor, per_ò ell, amb el gest, el pri-
.. , L'va d encendre. altre ve quda r=s e amb La cigarreta a La boca, apaga-

da, i al cap d�un moment va dir :

- Aquest cop ens han aixecat la camisa.

Pez-que encara/e'! ue la lletra an ònf.ma no explicava res en concret,
ells esperaven sorprehdre entrades i sortides, i el fet era que no ha

vien vist res ni niUgú durant la mitja hora ap�xi�ada que eren a la

cru!lla. Va contesta'-li :

- Es possible. Aviat ho sabrem.

Hi va haver un instant de t�8i6 quan del fons el carrer, del

capdave.ll del pendent, la part alta del qual ocupava el c o'txe , avançà
una silueta de coneguda. L'h{)I!le es movia a frec de cased, entre els

murs i els arbres, i va passar per llur c o s tat anb una mirada encurio

sida q u.e reseguis el cotxe.

En Malats preguntà :

ll(_üzo ?

Ho, deixa.

Van anar seguint La marxa lenta i aegu ra de l'individu. que s'a

llunyava amb leo mans a les butxaques de la gav�rdina. el cap protegit
por una boina que no arribava a rlissirnular·-l.i La cara. Va trencar per
la cant)nada segUent. En Malats es va treure la cigarreta de la boca,
se la hi va tornar a posar i, que

í aóe , va dir:

No sé per què no podem fUflar •••

Quantes vegañ e s vols que
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- Gald6s ogici. Merda

Però havia obe
á

¡;. Com se np re , com t oes , L'obeïen, era e L cap in

discutible, ornat anb el prestigi que li donaven totes aquelles teo

ries sobre el capte n í.n en't que f per segnr.ctat, calia que observessin

e ls 8 cus hone s •

Després va torner en
....

81861:'-8 .i els explicà quina e z-a la disposi

ci6 del jard!, amb le seva' porta de fusta, i con també tots els llums

de la banda ('Ie darrera eren apaga te , Ell va consultar-se el rellotGe.
M' � ,

nes vaL que no esperem mes.

l aleshores va donar les seves ordres :

- Digues al r.1eu cunyat que ens :t'robarem davan�la porta. Tu i en Ma

ris�any passeu per darrera. En Salt que es Quedi al volant.
�

-

iD Balsells va saltar de nou del cotxe i va allunyar-se cruïlla

enllà, cap a l'altre costet, on espernva la resta d la patrulla amb

el s·egon vebiclte. Tanbé això ha ví.a estat una idea seva.

Es va girar i digu€. a en ,!.J.aln;ts :

!t'u et que de s aquf ,

\

Va .consultar altre cop el rellotge i _ se,;;uidament, abandona el

cotxe i va aàreçnr-se a La casa, L'Arós s'atf1nSaVa per l'altre ex

prem i se li reun!. ïots dos es ven MirRT la torre. L'Arés va dir :

- M'hi jugo el coll gue no hi ha ningd.
- Ara ho cOI!lprovarem.

JUs t rues ressonaren en el sil ene í, nocturn. De moment no van

oblbenir resposta i ells van quedar-se picant de p aue , per tal de fer

se passar el fred. DesprBs 6!'1 ¿lateu insis'tí. Va retrocedir una rrí ca ,

,
. \

davall� e18 doe graons que menaven El. La poe-ta i m2r� cap a les fines-

tres .Tot e on tf.nuava fosc.

L'Arés va apcde rar-- 8....e del picador i el eixà caure amb l'orça.
Aleshores va il.lurninar-se una de le'"' obertures �el princr pis i un

feix llunin6s s'escampà sobre l'asfalt trinxat.

Tots dos van esperar.

Una ombra in¡;er,ceptà la llum :t algú v a obrir La fines'trao Gaj_re

be' e ene e aboca ree e , una veu de dona p re gun tà
- Qui �s ?

n

Hn a te u va dir s í.apLemen t :

- Ohriu.

Què voleu, tan tard .?

Ell VB explicar:
- ��eni!!l una ordre d

"

escorcoll"

- 1'�8corcol1 ?
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desaparèixer de la finestra, sense t.anca r--ú a , i en �ateu va continuar

on era, amb un peu a la vorera i l'altre al darrer g1a6, observant el

rectangl e llumin6s. Li va s emb l.ar que d í,s tingia una z-enor e onfuaa de

veus i es va I'lOSfJeDar els llavis. };n aquell moment sempre odiava/el
seu comès. i·Iai, però, no ho havia confiat e. ningú.

Va cercar en la seva caçaòora de pell, en va treure una cigarre

ta i l'encengué. El seu cunyat, inpacient, trucava de nou.

- Deixa !

Le s veus havien callat per donar pas a tm silenci m S ci ns quo la

quietud�rencada per llur irrupci6, uns instants abans.

No van sentir els peus que devien precipitar-ce deA rlel pis a la
,

planta baixa. No van sentir res fins que la porta es bada a liur da-
,

vante Era la mateixa dona que havia parlat des do La finestra.

Van entrar tots cios, mentre ella retrocedia sense �mrnmrnmmm fer-

10'S cap pregunta. }';n haten, plantat al ves't.libul, s'interessà :

Qui hi viu, aquí ?

- El meu oarit i jo •••

. Un home alt i secard:! ja davallava l'escala que partia del re

bedor t , pr-e c í.pa ta danen u , explicava:

- s6c l'?ugeni Pons •••

S'havia pres la mo ï.ea t
í

a (\� recoL'-ir els seus documents i els

mosjr.re.va amb tot el braç ml!lÍl allargat. En Bateu digué a j_'Arés

- �1ira 'ls.
�

L'altre hi dona un cop d'ulI i alç� el cap.

- Industrial ?

L'hone rectificà :
,

Era industrial. Maquinaria fabril.

En
lo'
a teu, que ,8 'hEPli� en t re tí.ngut examinant les portes que dona

ven al vBstmbul, va girar-se-li :

- I ara?

La dona, e spon tàn í.ament , zeacc
í

one d 'una man e ra tata femenina :

No ens ban deixat res ! Res de res ! Els lladtes ••• Com si nosal-

tres •••

Calla, Haria, calla.
- No, que ha sàpigllin. 14ai no he m explot�t rrí.ngú , nasal tres; tot ens

ho hem guanyat a tip de treball, de sacrifj_cis, de •••

En hateu ,sense alger la veu, perb amb ferMesa. digué
- Nïnljú no s 'enrliquej__x sense explotar els altres ..•

No �s veritat ! No �s veritat !
,

"El ve Ll. v a atansar-se a la seva do-na i pr�OVt; de caLmaz=J.a :

- Calla,·b'aria. Ja saps que �s Lnú t í.L;



-22-

Va passar-li el braç per les espatlJes 1 tot �os es quedaren mi

rant els intrusos, pat;ticB i Miserables tot i la dignitat que intehta

ven de oonservar.

l:n Mateu obac:!:'Vè tm nonen t de silcTlCi 1 d eepr és va eirfl:r�sé al sè\J
,

cunyat :

Dóna un cop él. 'nll a la ca S8.

Examinà els vells •

- I ara, si us han pres el tal�er,qu feu 1-

- Ri tre ball o ,

- De qu� ?

L'"'hoF..e "I;acil.}.h breument.

Bé ••• sóc �1 director.

).I'Ar�s,.que s'alun:"ave. va tonbur-se 1 obri La boca, però en Ha'tQlU,
aob un cest, l'oblig él pro3egulr.
- I enea ra us queixeu?

t:t ... r eLe..... '\

.avia estrt 87uonced1r-los un credit de confiAnça. Al capdavall,
explotadors o no, e r 1'1 d oa vells., Però a ra •••• és dur8E\snt" pregunt
- Viviu sols ?

La resposta es va fer e ap ezc r un�J!lice.'. mentre ells "100 ea consul

taven de cua d'ull.

S:C sols. tro enim fills.

- Molt bé •••

1"n 13a1se110 i en _r. ari I2tany havien salt!.1t per daz-r oz-a La eaea 1

1 'Arés els devia Laver obert La porta. car ara van fel' irrupció al ves

tibul. on els vells, en veure
ï

ï.s , s'ar.rauliren una mica més l'nn con

tra l'altre. £n nal.sells, race c í.és , digné:
..

- Aquí scm pe rq ue hero. entrat.

a eu un cOIf 'úl1. a les habi taci ace de dal1;.

De seguida.
Van enfiJ.élr-se es ca ï.e s anurrt , La dona t lnquieta, va dea i'ez-=se dols

braços del s eu .r�.rit i ve. seguir-los. El vell. j_ en J..1[ veu res'1;, ren e o La ,

- Isa veritat és qu e no ho entenc •••
...

, .

Pera no ho havia dit 1 bo�e. aixb, sinó el xicot ben vestit que,

mentre el tocava 8Mb el colze, afeGi :

- I vós ?

.En 1 ateu el v a fitar com qui baixa de la lluna, eenae saber ben

b� a qui mir va ni per què havia de mirn r-lo.

-Oue dieu ?
,

- �ixò d'haver de robar els morts •••

::1 va est ranye n que en.ca r a corrt tnue aa í.n parle.1Ínt del Mateix, pe

rò féú :



-23-
- Ah, si !

El xicot va insistj.r :

- Qu us se�bla ?

l ell, puerilment:
-

....stà za ï, fet, �s ciliar.

El jovenet digué :

- Pitjor �s robar els vius •••
..

Vlln eirar-se cap a la porta, on el guer ia cridava :
,

- Tu, Llamiach •••
El xièot ben vestit es posa àret i va co z-da r-«: e l'ar!1ericana.

#

Aquest s êc jo.
Va segni¥ el guhrèia i en !'¡Bt�u es que da al c oa t at de la l'eixa,

,

mirant cap enfora, cap a La taule. de més amunt, on hi havia diversos

flacons de medicina, COEa que el va ee tre nya r-,

M�s lluny se sentien u�es veus femenines que discutien, pwrò al
gú va cridar i les d onee van callar per proseguir aegu'í damen t La dis

cusió en veu nés baixa.

van sortir tres home�� tots tres molt peluts. En

tl� per La ba rba , )?E'rò. Ma i no havi a -r.;i:lGut gaire
; � .

"I /JI",tlhn4Vt<

d n181tar-se �� poc.

Va tornar a. deixar caur e el braç i't amb La Mà, subjectà el ferro

abans d'acudir-se-li que des de l'altra banda devia seoblar un simi

ana
í ós de llibrentat et Per ai:xb va retrocedir i s ¡:; n

"
an a seure al

.1.',1.

a�eu es va passar la

pèl i el problema má

, ,

1�1 drapaire se lj� atansa per da.rz-e ra i pidola :
;

- Teniu unl cigarTet ?
,

1 'hi �Ja dnner nent re el gua rc í,e obria La reixa de la dreta, d" on

banc rlel fons, Ells peus del qual hi havia tres hones que s'entretenien

amb unes peces de deu cèntims. �fo es va preocupar de saber quina mena

e joc era i va repenjar-se contra La pe re t , censat ne no fer res,

d'esperar.
Feu per man er a de torna r a oz-dena r el s seus 1 eneanerrte a partir

,

dPon havien e�tat 1ntp-r!'onputs pel xicot b�n vestit, pera ara li era
,

r1és Bif'icil de co nc en t r-ai c-ae , Se sentia una !!lica d
í

a t an t del seu pro-

pi ésser, com desjnte�ssat a� tot el que paria esd(veni!'-li. l nonés

fé: unes hores que s 6 e aquí, va {ii r-se t pr of'undazien '!: deamo ra La tza t.

Mai no havia ni s oe pf uat que fOE! p ssible de sentir-se tan inerto
.. ..

Pera aLLo només e8 referia al Sf'U e ope r ít , cap el C08 t!'ebal.lava pel
. .

sou clÍ>opte t COM carla dip" e en Aemp:r.e. Li v a costar una rm c a de compren-
...

d re de que es tr e t sva i, a lesbores, en adona r-se'n, prova en c-vr-a de
,

,

combRtre la sevr neces8i-r.;8t.
, ,

Pe ro quan la por-ta e
"obri de nou pe rr; u_e e nt.r-és 1 ':10l'lEl curt que



'L'
• 'A',�l., guartl18 •

,

-24-

s'havi€n en riut, una estona abane , va saltar LmpuLe í.vannr del banc i

gué al gu�rdia :

He rl'8nar al w'ter.

- Us haureu d'esperar un monent ,

Va tancar La reixa i se n'anà e. rec01::'.i2.' algú altre mé s anurrt ,

Ell va senfir que La suoz- li xopava el front, pe rque ara que s'havÜt

decicli"'� a satisfer-la, ].a necessitat es f c í.a m�s u.rge n t , ga í.re bé al'le

naçndora. Una angúnia puramen� física, que no tenia res a veure amb

la por ni amb el dieguüt, sin� que ere una reacció instintiva i primh

ria del Deu coo, el féu, enveraellir i empal.lièir successivannnt. Al

guna cosa sceblà fer expLos
í 6 en la part baixa del seu ventre, l' an

eúnia augn errtà encara i,a l'acte" es va anar fonent nen tu-e mmm l'abdo-

en se li enlortia.

Va ep.p'3rar�espian't; el z-e t orn del guà:rdill, que s'entretenia." Llui

th encarn contra el novell iflpuls de les entranyes desitjoses rte des

fer-se d 'una nosa, à 'un pes, i se sentií tan r:'liserable C01'1 aque t.í,a

tarda, en ple comba t , q ua n Male,lt com es tava anava embr-unanc-e e mentre

corria, do primer fent tot el que poria per tal de controlar-se, I!l�S

pre ocupat d'allò q ue de l'enerlic, per� a le fit amb un movf.n en t de

revolta, cedint lliureI!lent a la seva p:ruija fins que el t.ur-nent e s con- r
vertí en voluptat. Mai no havia senti t tan bé que era captenir-se com I

,.

una bèstia - ni acue
ï

ï.a nit que, en la platja, sOlitllria, va deixar que I
La Ua!.�lia, culiv ada al seu damunt, li innnd�s el ventre anb la cali- I
desa de les neves sec�esions.

Va veure que el guàrdia s'at"'nsava i el.cridà al mone n t que s'stu-

rava a la cel.la del cos�at :

Us he dit que us espereu!

I va esperat aItr cop, mentre la platja i el cO,_.mbat retrocedien

i només res teva la seva pruïja. Va aLmny ar--ee de la reixa � es passe

jà breument amunt i a vall entre els cossos as aeguns o repenjats. L'ho
"

me de Le a cames curtes aoabava d'inc8rporpr-se R. ja colla de jugadors.
,

L'interrogatori dev5.8 havel�-iti p rovar. per-que ara tenia una caz-a menys
,

aduz. ta.

]ja ne ce Sf- i tnt va cedir novamerrt , ventre amunt, on aemb ï.ava disol

drc'o amb una senaa o
í ó

d oLez-oaa i líquida. Fos v a treure el nocador de

la butxaca i s'eixugà le s man s hLUüctP.S, � el front

};l euàrdia va tOrnar al cap de molt ne i.emps i digué :

Ap& , no volieu anar a la comuva ?

Ara hauria poglt contentar que no, ,e)::'b no s'hi atreví it d'altra

banda, eatava convençut que la n�cessitat no tar�aria a manifestar-se
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de nou. De apr
é
e , quan es va t ro ba r cuï.í.va t darrera La porta que només

.�
el pro t eg.la de mitja caro en anun t , va cOPlpre--(yue no, que havia fet

1
,

un vjatge en va. MBld� 2nhelosaI!len� mentre el Mateix esforç li enduria'

el sexe i el front se li tornava a oMplir cte suor. Se sentia una I!lica

mare jat, con la vetlla, per la fortb 1:' nauseabunda a la qual

amb els seus pz-op
í

a e xc re ne rrts ,

La bOCB va rebentar-li amb un gust de fel que l'oblieà a vOflitar

al fieu davant, orrt r-e els pan te I ons caj.[';nts sobrc els peus. }�l guàr

dia començav a a irrlpBcient:cr-se :

No us hi deveu pas voter passar tot el �iR, oi ?

Es v a eixugar 12 boca aeb el dors de La I!lh L, pal.lid

va mi!,[.1r �e cord?r-s€ Mentre sortia cie l' tlF-� tre t reducte. '�l

i mal al t ,
,

guarria
,

01 fitav8 o e Ll.a j urrt , rarò el VI) ve uz-e tan b. anc que no Gosà dir res •

.Avançà cap e. La cel.la corn tm €nbriac, amb la m a la tr í.nxa

dels pantalons que al capdavall no li o ucèen tant com es pensava,
,

pero que no pof'ir: eflt ar-se cie eub je c tnr per por de quería r-cae despu-

llat. JJi va semblar que t o thon el. rrí ra va i féu un e ar'or ; per lI1'l redre

çar-se.
..

Darrere les reixes, pero, es va haver ne deixar caure en tm cos-

tat, on resta, solitari i desgraciat per culpa �a �ot el que li ha-
,

via c"'devingut' i 0(' r.o t e L que li esdevindria onca ra , porque sabí,s
,

que. m�s aviat o flé� t�rd, els bude l l » se li torna:rien a r'enouee i

el guà::'dia, si e). c r
í

da va ,
�.i infligir:.a orí.t e i huraí.ï.í.ao í.one ,

I�B VR anar aja çarrt a poc� poc i t al cap d "une nomonèa , li seP.lblà

que aoueL'La pce í.c i6 mil.!_oy·a'12 Les coses. '!,jI ma re 19 ja ).1 havia pa as a t ,

però dintre e o u q uo da va (jllf,)com, una mena de nun persin"ten1, a l"estò

mac; tan po,li n éSE: er um-:!conseqtlenfuiPt del v�)!"lit com una exi5èn cia d
'

a

Lf.nen t , Ben mirat, na ví,a eST.'3t un xiMple ee no esmorzar.

Va tancar els uJ.ls 8Mb La intenci6 à'iPlar;inar-se quo encr.na era

0C ni t i que tothom cont tnuava dor-ní.rrt , però J.B il.luf'i6 no podia

proparar qlwn, a l�altrB banda de reixa, se sentien tot d'anades i

vingudes, ele crits del gu�rê'ïa, el reborrlbo�i que le"; d cn e s r-enovaven

s en ce parar t , dins, les excLanac í.ons contrariades o alegrès de La que

jugaven Brrlb Iee peCSE de d�u c�ntirns. I el pitjor era que d 'un Moment

a l'altre el partien d"Pl2.T!ar _I:'('r int�r:roGar-lo.

Se li "8 acuc ir que e n aque I la hora .L qnina hora, però ? - nor

maLnen t ja seria a La botiga del car rez de vl.rona, don arrt ordres¡ fir

nant talons, ien t o omandee per 'telèfon, examí.narrt les ne rcac e rd e e ,

per�" CD refusà a avnca r amb pre c
í

s í.ó aque).l amb
í

e n t fanilia1:> ,�lII!U!ll!1l!U1,

.m1!p!lm;tmflU!l.D.PmmlmemmrfisrIIÍlnr.J1!!l:ÚlmrlJ!lfll!jIl'l8l.l':lInti1!l e I re eo I'd � e 1 qua l, e n 1 a s eva

situa ci6, nonéa PO<1 ia con uz-í.buá r a fe 1'-10 er-ca ra mé s di s aort a t. }:n
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Balsclls, sorpr�s per la seva absencia, ja devia haver telefona�
,

sa seva i la Nathlia ••• Ella,que s'bavia op09at a que li COlfiés

lloc responsable, ara era la primera de reconeixer que fou injusta acb

el xicot. J:;n Balsells es moe t rav a obedint i responsable, dd s o í.p'ï.Lnat s , ,

Algu que acabava d'asncure's al seu cos�at li preguntk :

-Ei,que .ncara ten2U son?

Era el xicut ben vestit, de nou a .la cel.la despr&s de l'interro

gatori. I..a seva veu era 'tan c'eseixido C0!"l tie costum ,cosa que po t.e ez

indi CClV q HU hay La sabut �ortir-se Bati 'u'actYlriar10n1; d'aque _l_la forna

litat.

Va fer

- No •••

l aleshores l�altre VR obser-va z- la seva pHl.lid�sa.

- Que potser no us tr()be� bé '?

No ha estat res. Una Mica de mareig •••
,

Se'n va ave rgony
í

r
'í

, rcèreçant-se, es rF1:¿enj8 c on tra La paret.

Provà de scnr-í ure i, per c oz-r-e spondr e al se u interès, pree;untà :

- Con ha anat, aixb 9

L'altre s "a.rr-onea d 'es pa t Li.ee ,

- Ja porteu comp�ar ! Me n'he sortit co� he pogut.

Però no expltcà res. En el fons t era mé u rp.f>ervat que no sèmbla

va , Li intereSB-8Ven les histèries dels altres,alB però en '�teu ja veia

que de r a seva no en (liria ni una paraula. :::-:0 això exé. una n.í c a com

ell. Mei no li havia at;rndat de con ra r les seves cos es , potser perquñ
havia vie cut mm exí o tènc; i El tri:::; ta i 11i e e r-ab ï.e , l' 6.ni e el emen t llumi

np6s de la qual es veia obligat a deixar en l'ombra per no ferir els

s en t í.nerrta convenc
í

ona Le d e Ls altres. Va prgguntar-li
- Quina hora �eu ser ?

El x ic o t teni2 rellotge,. j_ se "n va estranyar, perquè Ci e21 l'hi

hav te n pres. O potser se l'h2i.Tin obl.i(1at a casa 4'? No ee tavri s egun de

res. (;adu vegada veia arsb més cLa z-cda t que La nit anterior hav í.a pur-

. dU1: el cap. fl.lll1!u!¡fu.ml!lfl..I!llbMErnPlmI!Elm��E1fll'Ul1E!l }'�r(:l el pY iI'ler e IP que

li passava, car fins aleshores se�pre hevia estat, méc. a �enys, el mes

tre de les seves accions.

- Les deu, e,fib èifer�nci2. de mí.nu t.s .... Aque(;t; rel' otce mai no ha cmm

fet caire bondat.

Les deu! Quinn hora era, quen Ya entrar a La cel. r a ?Yotper les

tres �e 1� natinada. Set hores, només set hores, i li semblaven una

ete�ni�Bt: Es V8 estrenir en pencar que pcdien enpreconar-lo �er de bo.
,

...

Com ho renistiria ? GOM el� altree, flS clar, pero tambe ells ho devien

resis tir naLane nt o Per fa!.' çc ,
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El x
í

c o.....t va encendre una cigarreta, cosa per In qual va h ave r de

cridar el guàrdia, tota vega da que en aque�j nonen t a lo ce Lv La no fum�
va ningú. }U va tocar amb el colze

- Eh ?

- No, méf:> val que no furni.

L'altre es va 3nmmefum�emm desar el paquet.

Us heu dd prendre les coses amb més calmE ••• O potser això vostre

�s serios?

- Uo ho Bé, encara •••

lIo li ho havia dit una a it ra V€eEl(la, ja 41 Ho hJb havia p re gun t at

ante rt orme ....,nt, e1 z
í

cot �? No TI' es �:�va aagur-, On d a cap 11. era més difi

cil esmar sabur de res.

A la ce1,18 de l�8 dones hi va haver un a Lvz-e avalot. ra gu�r0ia

va esear¿;ar!l€ l"'.ar- ae unt:'. ostonff, cridant d'o de 1 po e sart
í

a , però després

es va senijir l"escjafit de l'aieua c on t ra el tEn'ra de c í.men t , centre

les cones xae c Lav en més fori: abans de c a iLar , :pa :;üoot, dis�licent,

va infornar-lo

Ja remul�en el bacallh.

Va at8nsar-se a la reixa, per si veia res, 1 aleshores retrocedí

cap al fons, on es reuni 3P1b e13 JUGadors .. Tot'" elu estadants de la

cel.la eren allí, llevaT. et 'ell i del xicot que robava sepultures, el
t

qua L seia al'al tra ban da amb les canee plegades con u�¥urc a , aparent-

men t , tan desgraciat Carl en ·..-Ïateu. Se'l va m ra: anb una n.l ca de fàs

tic me n t r-e nàquinEÜP1ent peneava en els cad�v,.rs apá.La t al cemeo t
í

r-í.,
.. . ,

c oc t ra l.a tBpj_a : cadàve r-s àespulj a't'" s e ns e joiells ni res de valor,
,

que l' endena algú es devia e n ca r rega r de sebol�ir. Hi havia nits que

no en "troba�T6n cap, perb altres cops n'hi hav í.a fins i 1;01, una dotzena.

En veure
ï

Le, tots aque i.Ls infeliços s'enfvl1: aven ; a alguns _��
calia ag�t(ft§J-los i en Ba IaelLe , una. vegade, ve im¡)8cicmtar-se tant

que disparà cont ra un indiviê{u caigut al.::: seus peua , lm Balsells i en

"'i

aritany, a.leshores, hau ra en liquidat t o thon, COM tants altres pa1ïem-

l19rs que Dortien B s8'ticfer llur afany dE b�sti3 c�rnisBera, venjan

ces, enveges i COrlIÚeXOs que ni e ï.Le Ul8 t e i.x oe no erruen í.en , Potser t8rl

bé el¥duia algun d'a�tlests comp Le xoe , 'oe n ru ra t , però na I no hi va ce-

""

.

dir, pez-que 001 no tO�Lera gua e i e s"us r'e ;Jf,in rta L a cap innocent.

- Nen'tro jo mani la p8t;r1111a nOD0s 0au!:'an aquells del..:; 'luuls enH cons

ti d'1.ma manera p osl t
í

va qUE' ha n lluitat ccrrtra La noot ra cauaa , Només

1 ¡ b-
-

'L
' "

� � .

f"
•

b
vo em cu ra .LeG, n o aa rt re s , a n oe t re IDl.SSJ..O nome;c";(<)l' tl lea SJ.. sa en

mos t rar=no» ji 6'tO� j_ preci:.êlir de sen t.í.nen 1;8 p e rs.one le fi

..

Potser no van apz-ova r :"'>81 el seu pe+;�_t d í.s cur-o , pero s'Li van sot

metre, i quan en 1·12Ie, tf., voJ.i a e nd u r=e e a queD, nen:{ün�t que V(-I pi8part'
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li la xicota, ell fins i tot es va pren:'lre la l!lolès ,ia d'inves"tigar
el cas. Es tra ctava ci'llrl es-;udi an n qualsevol, sense cap sigbificació
poli.-!;ica, e on l'hOMe havia pre"tès, ¥an I"!a"tou s-'indignà :

- };m z-es none (le la s eva segur�",tnt amb el cap!
mHl� Era exce aaí.u , �s cj.t�r, perq ub el noi era un faldiller i

podia haver ofès alt-res personos Menys escrupulooeeo D'altra bancia,
ell ja no Re'n pze o eup I'1és. }';n Ualats volgué revoll;ar-se :

Ja veiG que anb tu no entren G2iro lluny
- Inbècil ! Qn':) :potmr-rr son. un s aanae e í.na ?

Ho eren ? S 'ho hav í.a IH'6glUl t; '1t cerrto na re 0e ve endes, i torn ava a

pz-egnrrt ar-.s "ho a ra , quan gaire bé li ,mm era inpomdble de comprendre
exae tannnt els motius que van dur--ü o a conana r aquella colla. Sempre
havia entat un honr:_/pacific, abans. No importava que fr;'\ any s q uo r!li

l:i.tÁt1 al pa r+í, to }':5.n s e] e s h oz-e s havia �fJ'":;at un ner.bz-e p l.aubná c que
no es ficava en res, i era tanmateix curi6s que en Brena hagués pen-

oaten ell a l'hora ct'org<,mitzar els grnps. Però en Brenc err. un home

Metòdic i un c;raD ocne í.xe oor dels At-'US uenb i.ant s , Com ell, tenia la

pretencio de voler �sser jus�, i li va dir:

��é que tu no fa 'Pftfl cap d is bare t •••

Pf!T no e emp re va ac tua r amb e 1 na '1; eix erice rt, ai b� no podia
pas .fer":"se-li. ret1"et de tot el que ha vd.a pas<:at. Al capdavalJ, en Bre-

..

na nonés Ara nn engr-anntgc (If) lR naqu.í.nnz-t a , l�ls (;:>:'upf:-': he v í.e n d" a_ca-
bar pe'- escapar-se del s eu connr o'ï.,

Ell, 'pe:r'ò, s empr'e es va senti.:r nOf� 1;tnplt per l"hone i maí, d cn c e ,

no af1uj_x�. davant les eXigènc:I.es (le ve[:ades iI!l.r1oè�r�10()3 dels seus

c cmpanya j �abia (�Ul) conpt av» a lb La s eva aI)rOVEci�. Ben cert que, a

la :Uurga, a íxb enuar-a li va ésser per-judicial, car quan en Brena va

caure, 611 el see'lli. l prou sort que va tenir que li c onf'Le e s í,n una
.

j/.. d� -r'
.

1 l' t n']
-

l.. rl ...... h bc onns s .'J O_lCl8_, a rr-orrt , a .tra eanca , tots £11. 2vJ.cn a ca at,
excepció feta de l'.Arés, el qual , a darrera ho r-a , va 0eMoBtrar que
d i spocave i'lfl "M�S recursos que no aenb l ava , Ara que, j.e r haver de I'10-

rir d'una pulmon1a •• �

Els records ea pr-e c í.pd caven 21.1 seu èal'1unt, CO!l1 si preparés una

recapi tU'18Ci6 �E' La seva v í.da s ence ra p rerò ne eentLa e ncr 1'4 maas a Ifnn

feble, me s s a estreny a e1.1 ma tc í,x per In·o�E:ê!.i:r arab un C8Tt ordre. Lea

irlatgcs e "enca.tcneven d "un a naner a oapr
í

txosa qUE" el fel::. :.,a!l.ijar anys
aLe gr-emen t. Pot se rere., tSJ"lb€, que hi ha via maae a coses d í.gnee d e

'"

record, perqne a partir fle la gnerra In seva vida es convertia en un
, ,

remoli que atlU'1Èetm acaba per óevorar-lo tot i que, apptrenJ¡:;, �llt, li ha-
,

gu(s d(ïnat 1 'impuls indü:lpensahl€; per e or-t
í

r �e 18 rr¡í s ria promesa
a les persones rle la s�vs classe i fer d'ell un ho�e de po�ici6 sbli-
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da. Però també aiY.ò á 'enfondrava, ara •••

r:l gua rd t a obrí la ze í.xa ,
i sense en t rar , p re gun t

_ Mateu Estarell ?
"

en sile�ci. El gu�rdia intercept�Ho va sen�ir i se'l mira,

esguard.
Sou vós ?

si.

1 c omen çà a a í.xeca r-ve nerrt re l'altl1e deia

_ Veniu, quo Uf) der'l2nE' n ,
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La peça no era ni gran ni peti ta, però méc avia t aersbLava reduïda

1 'i'
"

bper a pres0Dc B d "n execs de pereones. Un cop dins, per, i una mica

familiari tzat amb 1 'arlb::l.ent" ve. semblar-li que tampoc no eren tantes

i que, fossin les que f'os s Ln , s'hpv".en s abut d
í

e ur
í

but z d'una man e ra

prou convenient, car els d os grups, un d'ells consti tui t per tres home s

i l'al1;re per doe, ocupaven Uf.! ang l es OpOS3tS de l'eFitFlnça, en un Ma

teix costat, ment re 1.8 taula era cap al fons; aLd hi hav í s un a.Lt re

indivifu, assegut, i
ê

oo xicots joves, el prirl€r ciret arran de paret i
el segen vagament repenjat contra La nau l.a , �ots anave n en c_ps de ca

misa.

Imrnediatan nt va retenir tots els d e ta Lt.s f� l'escena rj'una manaz-a

molt precise. Ben a l'inrev�s del que li havia esdev:l.n[;ut l� nit passa

da, ara copsava les CO�F}� amb una acuitat s0rprenetlt i gamrebé I!lalal...

tisa, sobretot tenint present que el seu estat encar-a no era del tot

normal. El mareig ja li havia passat, però en conservava una sensaci6

f:!sica en f'o rne d'aquell buit nuaa t al be 11 mig cie l' e e t énac ,

Res d'això no el priv�va de teni� el�ulls ben oberts i de veure,

donc e , els papers que hi havia d2!!lUn1; La taula i la piga que ej.xamplp.
v& el nas �'un dels ho�es que eren en a uella banda. Mésf1'íCil li era

d'ordenar les paraUle�1ne. a cobe::!"t de la remor de la M quin� d'escriu

re, pronunciaven els homes l}I!lBml'l!'lPinM.IiU'llmUl!?ll!l�Ma eepa re-tament. inter'! 0-

gats a una veloci'tst de rècord. Per� allò no tenja res Ei veure amb ell

i, per tent, ni que la seva disp08i�i6 dlè!!1l!l li ho hegués perI!lès, no

heuria escoltat aMb e�enci6. Al capdav311, també per a ell demanava un

capteniment discret.

Sabia, però, que seria impossible d 'obten:i !'-lo en a que TLe s condi

cions que tot seguit el van moles1.ar» CEl-r !"lE.i no hauria inseinat que
1 i fess in ,pref.untes dI? vann à 'al tra ,"ant que no cone tx ía ni tenien cap

dret q assabentar-se de leI" seves hist1dries" :Es cert aue tots tenien
'-' '

prou fe in a amb els pe ca+s re spf:ctiu6, pe rb T!lé? q ne això, la po se ihtl:!.-

tat c"ésser oir, el no l es te va La certesa que el ve u.r
í

en , el contenpla-
.

1- t d h
.

l'
, 6 l' l'i l' ir-a.en , en 8'1U€ • .IS menen IS € sup re na nru aa oa o , qua n a 1)11 s nc,i .. a n sr .. a

,

danunt sou. per tal de furger-lo amb insi .t eno ta , po t ae r fins i to"t amb
,

m8J8 f'c , �:n

};l xico t que es r8pen j twa a 18. tanla es Ya r-o dr-eça r l!.estar!lsnt

i, rJ.cntre el Gnrtrcli8 rlefJapr.-!'eixia, �l M�n� a una ceòj_ra que devia emttll!lln

93tpr-li destinarle., prop de la taula. nieué e í.mpLem nt :
,_ II e .'1 tu....
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Tenia una mena de captinençR untuosa quo s'avenia bé a�b la seva

c�rpora greixosa, d'nna adipcsi'tat fofa que In seva est3tura av,n1.::atja
da no acbn segut a de d

í

e
í

mu ra r gens ni ica.
\

Oom �s natural, no es va presentar, ni presenta l'altre individu
,

dret al coetat de !a paret i que no tard_ a atensar-se'ls, enCAra que
de moment r�stès al �arge de la qüesti60 �ampoc no es va dir res de
,.

t' tid" i'l indivülu que con rnusva aasegu que eepres S e ncar rega r a d es-

criure les sevee decl?racions.

E
. � vI

.

+ d
.

s va ae s e ure J. eepe ra , L, xa e o ... gras no UJ.e. cap pressa, cosa que
c ont z-as tava amb IB è!ilic�ncj_a q ue an t f'e s ve ve n e13 seus c onpanys en

e I.a eltres rncODsJc1e La peça. Potser el sen CRS era I!l�S a.npoz-nan t , !!lés

greu, i volien d eac once r-ter=Lo , afluixar-li els nervis ja abans de co

mençar, tota ve ga da que l'indiviru, per fer ter:.1ps, Sf? va treure el r.'lC

cador de La butxaca pistolera, se�l va p as e a r per lef.\ mane d"una manar-a

cerimoniosa, el tornà a pleGar me t í.cuï.oaamerrt i :i (lesa amb tota cura,
,

com si hagu�B �e servir-li ciol�s anys.

DeBpT�s se'l va mi��r, encar? co� no �ecidit a p�e3untar-li res,
merament observant-lo com qui .el2ll!!2mdme. pondera quina m ena d 'animal té
davane i cOP.!. s ""10 far per at anea r=s 'hi s ene

é

exposar-se a rebre una

urpada , Ee clar que no era res d'això, perquè .e t ava in�efemJ� les ur

padea , si d e cas, nomée les JlO�j.<?'I) (iODar e
ï

ï.s ,

Fou aleshores que 1"altr8 xicot, m�s jove i d"arar�nça vincladis

sa, es va mOUl'S cap� l'altre exur em de teu La , pe�ò per ac:uell aat e í,x
costat, co� per no intercepter la visi6 de l"home asseGut, prop del

q !l81 es q ue aà •

.."

A La fi el xicot gras féu c oz-rez una altre ca d í

ra i s'�'li eI.!l�
ve. asseure de ca re al respatller. aIDO el"" braçms !'epenja'ts en la fus

ta i en una dispos_i�i6 orientada d e "tal mane ra que feia que es veies

sin de perfil. Va tombar-se per atefar un paper de d3�unt lR taula i,
desp�és de con� iter-lo, digué

Muteu �Btarel1 Viur6s •• * Es correcte?

Si, s�c jo.
T,'81tre t ambé VB 8fJf.en'tir arab �J_ capt CO['l tranC'uil.litzat d"a:!.gun

dubt e qu= pO(lia r ave r tincu":i an te r í.o rmorrt , ]':n Mateu observ que La pi-
,

ga e z-a mol t ví.e í.b.l e . força neg!'a,i li passa pel. G3p �c penae r que el

seu pro!)ietari no e r d ev t a ee taz- gRirc eat t e re t ,

}'�l 1::1cOt va unir les nans , amb e Lo d í.t a errt rc t e tx í.t.a i, amb an

to �es:Ll1teresqat, inòu16en"t i tot, COr.1 qui no hi d óna irn;¡ortància, féu
- �.a.r1poc no devem a nar �quivocate en c re ure que us vau afiliar al pa
tit A�urco-�atalaniste l"ary 1933 •••

Va comprend re que co nen
ç ave n pel c onen çan errt i que �isposaven de
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dades preci�0s. E3 a dir, fins on pod�on �8ser precises? Els fitxers
•

tU. cc-tc ./t'"a i/t:!) " • ,

el paz-t
í

t , :r¿?:,l1;Oft-?,GW¥,@?'4&guft:} foren de�ltruJ. tG poc abans de 1 entr ad a

ÒC les tropes feixistes a barcelona. El na ce Lx , de re t o.rn de la gran

desbandada que segui 1 'oferl�iva de C�1t[!lnn;�.rat va paz-t í.cápar- en �que'·ta
destrt.tC':í6o Van cremar-ho tot fi len gzans es turee do lq corrt z-a L i, quan,

acue s ne 8Yfé\:Yf2 etes no hi d ona ren j_' abast , inclús van encendre focs a

les habitacions, en al3unee de lef quals es van rostir mobles i parets,

un d 'tall QU� en aquo)lR Monents no tenia cap importancia, car tots

e s t.aven eonvonçut s que t8rtif:r en mo l t> any s a posar-hi de nou els

pe Ll.S; a l.gune , m�s pes;", imis tes, c re
í

en que ja no e l�� hi p osar-í en m�s;
potser llurs fills •••

}"Xl aquella ma t e Lxa f'ogue ra ve crp.lTlar Le e flaVOR C�"3rer)cials nent re

unes llégrimes li a rLo raven als ulls en adona r=s e que 8Mb aquell "ajrt o

de f'e " r-enunc Lav e R tot aDò pe L qUA}. b ov
í

a J.lui"tat. No pas p(:Jr(�uè
,

rene .:>F3.V8 òels aeue id�Hls, a í.n
ó

pe rq ue els feia treiei6 en mostrar-se
,

incappç, junt Rmb els �ltres, �� 80 tPnir-los oberteM8n� en l'adversi-

tat. Fou al.es ho res qUPrJ més � 'Prop v a ef1"tnr d'anAr-se'n, i po tser sí

que hauria fugit amb la Natpüia si en BrenR 1'!lR'tje�.x no It hagué s dit:
..

- ':'ota aquells que no tin�llin por , s'han d� quecpro No rl'lJ.i.. haura prou

amb trehaJlar d ec 0'1 fora; celòr"" trebalJ er tBnhé dO!3 (.h dins.

,8 e eva importÀnc1:=l dintre el :·artit,ja era negli.eible des d'tin

punt ne vista ofici",l" però mo ra Lme n t enc-sra exè rc í.a un s lr�an Ln r'Lu n

cia entre 19Unsp.nls afiliats, perf1u� c ont ínue va eRseni; el na te Lx d'a

bans, més pur, n6s re o t e cada cop, s obr-e t o t ara que ni al<:l inevitables

c ompr-omí s oe de18 dtrigents en f'unc í.on e no hu!rnm 'havta Ii<; cedir.

La veu riel poltcia v tornar-lo a la seva situació actllal.

}To 65 eix:! ?

No ho podien saber amb certesa. B9 basaven en 1ec)a�Rcions �'alGú
a o altre, no an f�t�, ni en documerrt s qua tingnesRin ent:re les nans sPe r

..

baixo va repetir anb un �eix a�miratiu :

- El pertit Anarco-6áta¡anista ?

I il!l"'JedüI+'�1?J(>nt va c cmprend r e (jue havia t::trdfd: {'lassa a o on t ee ta r

i qu aque Ll.a pausa el pe rrt.í a , Rhp1d8m�nt, amb La tntenci6 d'aI.'l8gar
la seva oonfusi6, va voler explicar:
- Ja snbe u q...Jle durarrt La gus rra "tots <;ns van VAur9 obI ieats a afj lia£

nos en un partit o altreo Sense això, t'ex�08aves a rebre; ��8 : no

poòi A ni treballar.

L'home va iUr aL'l8.J:>1ernent
No és cert. }T'hi hav

í

a ,D'tOU arrh afn.t::lr-se a un sindicat.

Era e I ma+e
í

x ,

No ben bé.
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Va pr-onunc
í

az aque s ts not s anb PlO:1 t El cura t r-e caLca.rr-d.o s , nés que
,

pml to, per la lenti�ud amb que ele proferia. Ell replich :
,

- Hon queñava autonatic8Ment afiliat.
,

,

- Sabeu m�s b� que nosa)tres que no, perque v6s hi �reu. D'altra banda,
Ia pre�nnt� que us he fet ere m�s pr-s cd sa : 'vau afiliar-vos l' any trenta ..

tres ? No�és heu rte dir si a no.

}:31 Uateu va decidir provar-ho :

- No.
,

IJ'altre j.nspector féu 111 volta per de.rrera La cadira i se siMla a

la band a oposada, de ce ra a la taula.

QUEm, doncs?
- No ho recordo, exac t am errt , Durant la gu�ra, és alar e

- Com �s possible, en aquest ca�, qUE' l'an�r trehta -sis fo:rméseiu part
del personal dirigent?

Es va qu eda r e or pr-ee ,sinceraru.mt s or-p r êa pe rc uq ma í. no havia for-
I

mar part de la èiracci6 del partit, ni .r:tés no d'una manAra oficial i vi-

sible ... mpo c , en r-e a Lf ta t , en l'ombra; el fet d'haver es� el cap d'u
neo comissions 1. d 'h aver sabut inf':¡uir-hi, no tenia cap relació amb

,

aLio (te òecj ti.,j.r dels de nt í.na del partit. Va dontefjtar,doncs f 81Ylb l"a-
I

plom que dóna la poesesei6 de la veritat :

- 1'-1a1 no vaig tenir cap lloe èI�rigent. Serlpre vaie ser un de tants, com

n'hi hav í.a zrí.Lere ,

..

- JJ'any trenta-sis ocupave u un Li oc (lE. vocal.
- NO, ho mflmmmPl puc assegurar.

n'on pr-o ced ía , aque ï.), a infomaci6tan capciosa? L'any trenta-sis

ocupà un lloc en el g rup de delegAts encarrega 'I�P d
"

exarrí Dar la natura

lesa de les re] acion€l que ca Lás SOf"'tAnir anb les entitats filials nels

pobles de la provtncia de (+l1.'o1'1a que,sota la tnfluència d'en Prat, ame

naçaven no fer cas de les ordres del partit respecte a l'aportació de
,

v o Lun uar-é a , Pes
ò això no tenia res a veure anb un carrec de v ocaL, Era

la primera vegptla qUI? ('11 Erena l'havin 0istingit, pr obabj.enent de�,prés
d 'baver-lo observat durant noLt d e temps .. Repeti :

L'anyftrenta-sis era nou al partit.
- Tenio 1 'evid�nmia ñe T;O tIel contrari.
M, �. -

- agr8\lar�a veure-�a.

- Ja hi arribarem.
�

Es va pe rme t re una pnuae, desnua elf! dits i va pre£jllntar-li :

Quins motius us van dur a afiliar":vos '!

- Ja us ho he à:i_t. �alia pert8nyer a un partit a altre.
- I per què vau eexolJi r p.re c

í

a anem aqu es t ?

Ro hl=lvin preguntBt l'altre poliCia, i ell se li girñ P.lent1.'e, d08-
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Carad[;Il( rrt , deia :

., J
.

h'}
�

è"¡ 'f' • \., ; e -.

_ .1: er a nu, no .1. H?V23 .... ..:..€):-.,.,c_;_· e n c re uns i altreso llg6 ne'n

perlar.
,

Era inexpJ.icab ï.e , perb cada cop sc �;€:nti �i. nés a asegura t , mé s scr.�,

com si la proRi�i�nt del pe�ill li don6s u� sobrepuig de valor en fdr

lo e n t rar de nou en le. pel] de 1 'ho!!l€ que hav La e s t at i tjue van canè::!.

xcr e í.e se us subordina+'o, de pr-f.nera els hone s del erup 11, de .. p ré s els

s oLda t n r: ne cona ne va ,

C,ui ?

;:Fl va ar-ronee r d 'eep3tJ] ee G

Qui? e'El voJeu qu.e l!le'r. r-e c o zd
í

, d oepr
é

s é'e t:3nt<l anys? Potser
"

un corap any +e +re baLl , jo Clue f"é !
;

,r�<::!,_, SO'l f'u s t e rvU� ., .1.\ CI_ •••

(.!í.... .

Es a �ir, ho �ren.

En efec+'e, ho era.

FI x íc o t gTI'S consu!,tà de non el p ape r '1ue vB�aver d'aga!:sr al-
tre cop de damnnt le. tanis.

_ Ofici81 priner a la fU2terie del spnyor Prnau Vilaneu, el carrer

Bgix de �anT, Pere •••

- s1 ..

Un p.�tpbli��nt desaparegut •••
...

l's va Lnclin 8.T èe COf! t et i e], fi tF Ln ten aamerrt amb e ls e eus ulls

peti 1:;S i acerats :

I
...

?s�beu per que '

_ Van dir q ue el aenyor Yi18n�u va ser assassinat. Tinc entès que La

e e va fa!!l':Jia se'n ya torner al poble d'on pz-oce d í.a , Es a �ir, la dona,
... .

pe.__..r<luf: no r.1 hav í.s £'iL'-11 •••

}:xc,c�f'. Al Rer!yor Yilpne1..1 el V8r' Clf's8si aro r:n s abe u a Lgun a cosa?

ro. M'bo van fiT PJoJt ep t.emp s derprés. aca be da ja La gue r ra •••

- l'a ho hi trebcllsveu,ñoI'cS, a Le a h o r'e s '?

No, v1?5e; nave r �e ñf.!1-xar La fEtna •

..

Per que ?

En van rlobili t:zat t con a tothom que estava en edat mili tar •

Quan va s e r , aiT� ?

A rrincipis riel tren�e-8et.

_ l'eY.'b V6�Ufè vau afili ar al partt 1';, he u él;'L r , pe r porler con tinuar tre-

ba Ll.an+ o ••

�l Yico� no obli�8va r�p •

.Aleshorf'p no sabia q ue em MobiJitzFlr;en.

_ No vall :nh.ihtl a'ber..-10:t12r e�_ +'rebB}] fins que us van c rí.rtaz- a files '!



,

Va adonar-se que e r-a infantils pero ja ho hav
í

a dit 1 no ho de ame n
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Si el vell Vllanf'll era rlOT't i la f�.nilia fora de .Barcelona, qui

podrit. p re c
í

êa r aquell d taD. ? l'er pura p re cauo í.ó , va oorrt eo t ar :

- l)otse r nbs ní,c a a bn....,
..

'
..

1S ....

per1què ?

La feüIR cscasnejavn. D'altra banda.. , em eerIb�.;�v¡:¡ q u e tenia drc t a

descannar una nica, a divertin-me. Em podien flatAr •••

..

tmria. )'a:vtra banda , no prenen mo l.t ee d e c í.e í.on a a
í

: f , eens e reflexiona

hi degud e, rlf' nt , obeint el� .PlO:kiuo més puerils ? NOT'iés que el poli cia

1 'h
' . d'

..

1 P
\

b 1 "\
�

t
.

ino u. agues rríra t . 80ueL .. 8 nane ra s , • e rque an e s seu:; U1.2 e s V:I_US

pen e t rarrts eembLava foradar-In •

f ... Però acabe» do rli1·' qu.€) a Le shoz-e . encara no aa bf eu (JuP UB rDobilitza-

rien.

- �)nposo que en aq ue L'I momen t ja n"ho temia. Se 'n rlE'via parlar i •••
- Nom�6 ho suposeu ?

- B�, ha passet reolt de teMps.

r ja no vau tornar a tenir cap c on te c t e amb La fAmi·':ia Vilaneu ?

! o ,

No hi van qUE'flar en bone s re 1 oct one ?
..

- si. Pcr que no ? HeJacionA d'R7¡O i obrer, ves •••

Ri huv í.e u tineut na.í dife:r�:1(!ies A?

Contenten !

:No nenpr f} era j ns t.

Què vole'll di.r 1-
- Reen-tejava en elf.': jornals.
- Uf! vau bsral'.8 t: alC;1.lrl3 ve¿;Ròa 9

No; tant con aixb, nno Vam diGcutir-nos, p0tser.

Potser ?

Per on anava , aque Ll, ? No devia ps s "tenir Ip pretenci6 ne carreear

li la Mcrt rlel vell Vilaneu.o.

Era un home amb el r: ua J/no sempr-e es poe'ia con.:fnliar.

I no va I)oder evitar La precnnte :

J>exò, per qtl� ns intt":!ressa ·I'ant ?

L"aJ.. tre v a recordar-li e
,

Sóc jo qai fa les p re gun tee ,

l�atllra Iment: •

Vau tenir-h� difcr�n0ies ?

Ni .r:d5s ni ne ny a l'i ue elS) altres.

- Ara parlen de v6s.e.
�

nOMença 8 sentir-se molestat. No insiqtien maSAB ? El policia quo
.

c orrt í.nvava d re t va Lnc ; í.na r=ee i àerlanb :



Què erp, òonCR ?

Simplp�ent catalanjRta.
- I ani=' ret Ls ta •
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_ Bé" van Òiflcu"tir-no CJ un p2rE'lJ o tres de ve[�ades.

-El vau anen açe z- ?

No, uaa , 1Io e ra tan g re u , la cose.

_ Voleu òir que si �o hegu@s co ,at l'hBu�ieu aMenaçat?
_ No, no vull dir r�s d 'aj_xb • .To rec or-do haver artonaç at maí, ningú.

-I quan el van assnssinar •••
..

��orneI'1�hi ! Perb ja pOl� ia ins i stir, ja, que en a l.l.o si que no hi

túni� rF:4=i veure ! "�ll rl3tC'j x se'n va ao r-p rendr-e una rrí ca , en saber-bo,

perquè l'ún:ï.r ò:'lfccte riel ve].l, al cp.pòevall, era que fos l'amo, un a

MO RDa un xic dQY ò� pelRr, Molt inclinat a la seva.

Ja UB he dit qUA no vaig seher-ho fins de3pr�s.

Quan, eX8ctamen; ?

- Un cap ac aba (fa la gue rra •

-Qui UD �o va �ir 1-
No no recorrlo,aixb.

, ..

�l xicot va fer una R1.t7'a pausa , e no re ua i doa oncr-eua e L» dits i

a Lça r e111118 cap pI seu o or-pany , el qual pregurrt

Per qU�Vê'l u ingre se a r al partit Ans r.co-Catalsni sta ? I per què en

aquest i no en un altre?

Cony ! •••

- No 'R uns resposta.
In he o o n tes t.s t aqn'3s��a p re gurrt a : no ho s�.

- Ert'=¡ tty) "artit cate]. nná s+a • � •

COM !'lol"ts •

..

- corbregavAu amh les �eves idees •••

!1ai no V?' g pen aa r=h
ï

, Potser era ma e sa jove per �mm{l1J!J{'2l!lPlernd6�mmmP.i

preocupAr-me d'squestes coses.

- 0uant. anys Teniu?

Ja br:: fibeu: qua ra-rt.a-un ,

no reu tan jove t òonC8 ! Ereu separa 'tis ta .)

j�l partí t no eTa 8oparartsta.
- I v6s ?

Mat no hi hav í

a pens at •
..

Per 81Jo l'havien ctetin ut, per fer-li aquelles preguntes idiotes

que no neriave n a res ?

- I df-!f.trr�e ?

- lTo .. Vaig afiliar-me a un partit no se par-at t e t a ,
oi �( AquestH s én

el g tets e
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s :! , é8 C 1e r •

I tehieu grups d'acci6 ?

- QU� voleu ñir ?

Ha ví.a entat un cop de sonda en el buit, a venre quç pe oo auen B

Ara tenia el cap alçQ..._1j, pe r rrí.ra r 1 'hoMe, puf.e que c orrt tnuava intefro

gan t-rl o el l:lés pr í.a , c ol v Loca t enca zr aJ seu darrera, amb la part alta

del cos una rríca inclinflc'la, CO.M li era natural.

No sabeu qu� �s un Grup d'acció?
- ::'e[;onr: com.

Grups d'acci6 directa , dedicat� a tirar bONbe�, a R8bot�ja1',a asn�u

sinar ••• No en tenieu ?

- l'o bo crec. 1':n tot CAS, nosal"tJ"es, els sir!lple: nfj.lir-";A., no en vam

Gnber Pl�i res.

I con ha expliq.:!tn ?

Potser no elA inspirkve� prou confiança.
- Per qu.e no elf) 1. 'hé,v2en el'inspirer 'l No forro'èveu pArt d e L pa r-t í, t vo

Il1nt�rial'l�nt ?

- No oblideu qUA hi haviem ing�eprat desprAs cte oomençnña la gasrra.
Em rcft,reixo a la 8lajoria de noea Lt re s , No e ren COI!1 els afiliats vello.

L'inspector adip�s va encen�re una cig8r�tA i projecta pI fum al
#

aeu ci�vnnt, c on t r a La car-a d'en Nateu. e 1 qual va bufar entre llavis

por tnl de dispers8!'-lo. Darrera 8CU unap8dira va caur e pe")" tE)r:�êt, liC

rò eJ.1 no es va Gíra:�. ne¡-'prés algú va obri"!' La orta i IR tancà. L'ho

me de lo tanlA havia de í.xa 1; ñ"escriure i e sp ';�!l'ava.

J� 'insp;ctor gra a va p:i, pEl r: duen veran e�� !l1�8 i e 1 torn� a Lnunda r

do fun abane (ie pz-o s egn í.r- :

Deieu q ue us vau a c omva de r- de La -'.'eina abans qUE> us no bdLd t ze as í.n ....

.. Uha ní,o a a bans.

I �ue us volieu divertir •••

r:n La s
.....
eva veu hi haví.a una ombra de sarcasms , però en liateu nm

,

se'n do�n per a89abe���t; era allf pAr aguantAr totes llurs iMpGrtin�n-
,

eles ..

- si..
,

Qu� entenen per nivE>rtir-vos ?

Viure una mica ••• sortir 8mh noies •••

AMb quina mpn� ne noies?

No ho sé. Ann les qre .fos ..

- r-rés 'lUI:) res ann pr-os t í.tune a , eUpORO .....

Bé, potser si.
- Pe�b aiyh CO�t3 din�rs.

J)e verpdes.



L·aJ.t:r'E' senblñ �1UC se"'n a orpr-cn í.a , i os

i tot, CDr] per e�cal'1j.n@lr-l() arab mée pero.l.)E'ctivp, •

• - TIc Ve[;8( e s H. "o1e u dir que t.erríeu uns 8miC8 ?

Bé, tant C0111 arxb •••

- Viv1LU de les donos ?

féu una rrí.o a en rera

Ho havia p re gun ta t (:�1
,

,rim, pero aquqst cap ell no va alçar el

cap per mir J'-lo, 01n6 que e on ta.nuà en la IDI?tci,X8 po i tura i va contcs

tnT a :'a�1p6s, encera plojoctet enrera:

,

- Pa�nVCut doncs?
- Com t\)tho� ..

- De prj.MeT heu dj_t qUE' de ve�:,:H'¡�S"H

E8tav�� fE'. S-t:i.BUF' j at. Es que no pod t e n oh]_j_òar cap de�a: l, cap r('�

p oa ta ?

- PLrl'1 YHrr te rn'2S ��'n erp.ls. De ve ga dF:S 1'1 "'h� ha q ue s
'

encapr-í txen •••

Ha sobeu tan b� con jo.
JJl x 5..J]ot , d "una nane ra f:r.p neE\l1Ant hootil, d:J.gné :

..

no sabem reso PeT.' això ho pre1-..;nntemo Pagav eu o no paraven?
- si) PAG::�Ye. p però no vr;j_c •••

J a ho ve
í

Of'1 n OSB] tres �

..

J/nltn, s'tnn\j,Y1r Cie nou al s eu rlArm.nt, '3I!1b La c:l..garrflta entre

d'" t s ot

I R'on tr�ieu el� �iners ?

- :D'O!} ele treuen tnt� els ob re r-s ,

- �el v1stre trpbnJl 9

(]:L
..

Pe rb heu 1114; q ne no -trE"bollavfln.e.

- H;) vi.a tro baLl at fins al e shor-ee , Hav í.a e s'r;alvia t unes �le s<òetes &

No heu dit que us i'age"E'n rfJa1.sMflni;?

!So he oit res lie SeMryj_A'Ylt.

Però us <li.f.'lcntfpu anb 1"8r:1O •••

PeT.'qub no era +aona bt.e , s6c un bon of:tcta"" jo.
�reu.

Era, Eli voleu.
, ,"

No voJern reA. Guany veu prou pE"� ARtR)vier, pAro en�Rr8 no 0S�üveu

c on tort •••

N0 ee tractavR d'estelv1ar, sin6 riP gU8nyRr el que CM �ere1xia.

Per R "ebentar-ho amb les meuou e e ?

Qui�a fB�ilia ? Sou solter, oi ?

pi. Però "i havia la lMIk'll ne va t::1?T'f!18na .. }�s a llir, aleshores eren
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.. -

- No 'treballaven, el:'.cs ?

Una, s í, Fins que es va ca aa r ,

g I l'altra ?

Feia léS feines de CBBa.

r quan va u de í

xar de t"'ebaLLar •••

Ta£lb�.
D' aD 8ortilm, a ï.e shoces ¡ el} '1 din er.:� per 1 a ce sa ?

_ TIelf-l estalvis qUE: jo t.crri.a.•

Teniu prou e�tB)vis j:er 8o�t��ir le casa i an8r-von-en rte puta •••

Però a í.xb VB c:IÏ1r:::\r no ', t pDC ! npS1!n�s vr.ü>,:,: t o rna r A c o n-a r ,

- D'on? Dc qui?
"

TIc l'exArcit. Cobr¿f"vef'l 300 p e a ae t ee J'l1ensHals. I nosa).t.res •••

Yr:.. r,QSSGt;8r-SEl La ) )el!e3uc t p e+què haví,a 8!?'tat a punt nA tt'RJ r--e e ,

No no v
í

en fet C8p aLv Lus
í ó

8 qu e els o on s t
é
i que fou oficial i, per

tant, era r1�S prudent no pa (la l'-·los-en. 1"19 policies, però, s 'havien
" d'

_.. .� + 1
ao ona t ' a qu e Lxa arrter rupc a o poc na ,t1ra._.

- Continueu. Nosaitrns •••

Volin él!r que ncsDltr�s no en ;2f't�Verl cap. 1�n8 vee t í.en i. en1donaven
,

de menjar, cnID a tots els BoJ.�atG �el M6�.

I les vostrc8 eerMAnp� podien viure Gfflb tren-cAnt�A pe6sA�es ?

_ No eL·1 qUOdOV8 l'1é::- reeei .. A rr.émtlen atlu.e}� none n t una d 'elles ja e ra

OP Rac' a •

Hi va haver una nove D.a pauea , que oJ.1 ap-rofit?j!Jer treure's el

mocador de le butxaca i ei�ugar-ee su�erficip}Ment el front. El poli

cia que €'f·+�¡:;va dre1; 1ntf'n1�R d'E-I.[ITOf-itar-ho :

- Sueu ?

No V8

sa que no

<:.' -r F�-.

..

veure que hi haguts cap EJa J. en el fet tie re ('ODt-: ixer una 00-

p o'" i � a r::t? gE' r •

oa
í

or , aquí dintre.
No erB s cLa lent le. o a I or t �s c ra r , ::.¡5_nA 111 te!lsi6 p rovo cada per a

qi,leD diluvi de p re gun tes en apa r ençe sense iMportància que e e e uoc e
í

en

sense ni donar-li teMPS de Mesurar les reSp08teA.

I no hi o on t r-Lbno í,x una ce r t n j.ntrenqt'il.litat '? ••

T�nb6.

Per què?
1;;flocr8 no he comp.rbs �l Motiu ct"aru�<jt interrogatori, ni de La c11tten

c
í ó

, Ningll n o [�'h2 cxrlicat r08 ....

- N o +:nrè,l:ren 2 s abe r-ho.

Ho va dj.r una Mica d<:8pitRt� NEllg�1; tot, tots dos p o ï.Lc a e s sec-

b I avon una mí.ca d e apá r ct8 o }'irH3 8' p3hores no ha v í en ac onnertuftres. Pe

l Ò és que t2!'lPOC !" o e 'h::i. han 11ança"t a fons, es v a rlir. (¿u�n menys ho



A infê'nt;rrie.
- O\Ül'18 hrig<8 t' a 1-
- TIa 142 ..

- Quin? rliviai6 ?

r,n 32.

QUill era u tebi u ?

�8r8 e oLda t ,

No ho poñriE'n C0,J'lpTDva r , ïotü L.' d ocunen tac
í ó

, Ij_f'vat la que fou
destruide, ha v í.a re t C2.p a Prança o

- No seria m�g natu reI qUE' us hegueselin aonfl_..t una COMJ.BSió d'oficial...

ler que ? �o tenia estu�is) joo ••

En calien ?

SUp080. Mai no me'n vaig preocupar.
:I }'erò e18 servej.::1 q ne havíeu fet al partiij bé mereixien una .re comp on-,

-�o�

esper�nt saltrrj_a la J.l:recun�f¡ vErit;ablu'1Bn-:. C0l.'11':!:UI:lütedüra, i aleshores
podriB jntjar anb c one txenent de C�U.Jé\. Potsez pe r això rtlr 't e í.x a2'8 de
sj tje.V<1 que aque ct s prE'·gnnta li fos formulada com rlés aviat �illor.
MentrcE: tI:- nt , no fe ien més C;UE' tll1't1entar-lo d'tUl a nan era que aembI a es

túpida.
,I'L z í.c o � inc lir.at e.}. seu demun t 'torn!i al' atac, l}erO ara desd'Ull
.altrE) angle :

- On ve u se:rvir ?

sa •••

Quj_ns serveis ?

- Es pcremJ�lue ens h (l dirr,uen e

- No vaie fer mai cap e e rve í., Jf¡ ns he dit que e ra un mi:r.i tant COI!l
tants ci'al tres, dels de da r re ra hora t,-

e Con� ixien en Bz=na ?

Br-ena ? Sí,. eTH an r'fe18 0:i.rigeYlts. rrothort e ; c one Lx í.a ,

Quines eren les vOpt:r8F. r:-e18c:tol1!'J ac.b ell?
No hi -1_:;CmiR cep menH 0e:t·f'!.ad.6. H:5_ ve.te; perl_ar U113 e oLa vec;e,dn.
Per què çt

co , ?.,OM, per que .

Si, sab quin motiu?
Amb cap motiu. Vp. ser en tm ��ting. Vr-!m pe r.Laz--b í. un u quan ta , De fet,

él] "lTa�ontj_nuar d í.ecur-ae j an t , Jo no veie elir res.

No éreu., doncs, el seu horse "Ie con:e:':-�!'lÇt? ?
I ara ! .F!rp aembl a c ue no tenia homes de confínnça •

..

�lE)shores, per que us vi�tava ?
.

l'To rE' cordo que Am ví.e
í

tés Pla i.

D"on bo he v Len poeu t 1;rPllre, al] b ? Jf� eup o aava o u e hav í.e n inter-
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roge t els e-us an t
í

cs veïns, però Gap d'ells no els podia haver par

lut d'en Brenao }�i no rebin ningú a C2SR Eeve, ell. Se�pre es va ma

nifesta r amb un� vnldÈncia extremada, potser més per consell de la Na-
,

tàlia que no pas per nne. mlfiança congenita.
,

- I v ós t3ElpOC no el vüütÈ1VCU �!

No. Ni em coneiocia.

Ferb heu dit que hi vau �eTlar •••

_ J:rem tota una colla. Jlfo pi 4i8 :>2IS e s be r e�1 s noris èlc t o te ,

I aleshores vp aboc8r-Ji�c0� si no tingu�s cap
,

Lmpornanc ia ,

pr-e gun t a que no he v
í

a rnr:?t èl' es I e+ar

_ COT.0- fou, d once , Clue se li acuèi ele pe ns a r en v6s e l'boT'p. èJ"orca

ni tzar elB grapa 0fl 'pP. t,núJ ors ?

VD enpas<·nr-H.fi La f�e�.tiva nent ro s 'esfo��ç::wa
I "

0C!fla o ue ,
JiO e en t La , 15/s1teravIll La ce r e , f� PS¡Cjenura

ben s e re na a bane �.€ ccrrt es t ar :

c0�bntre la val�li-
(!,� tenir l.n veu

- Quinn ST'tPiS ne pa t r-uLr.e re ?

7')8 del p8rti .An8rco-C8t� Lan í.a+e ,

V·
" .... d 1 ' �.. •

•

a Jllt;8r 0',£1 ca r-c a ,_f' _ 8L"RC2B. •

No a abf.a Tes él 'aiyh. Mai no se'n V8 :08!'7.a:r ....

l� en va parlar qui?

lfineú. Si aque s t a [��n:ns e xá s t Le n , no er l_tre'" e l s dC:f1('onei::�ieI!lf ja

us ho he dit.

I després r. 'una pausa t C0M qui refll:<?x5.ona h0f)eG+¡PMey't, afeei
Perb no crec qu£ existissin.

Ver C)uè ?

_·,m p ens o q.J.le, c1'u.ne. rJéH1El ra o alt ra , s'h<:1uri; aabu't •• , dic jo

Tots elO:? es va n que dar mirant-lo. 2-:1 (.�ue e= tnv a dret e 'bavin dcs

pLaça't s
í

ï.enc f.o eam en '; cap 81 s eu <1BVBTIt· i l'altr8, sens e moure la ca

dira, ha v
í

a a c on acguá t a'ai;BTIo3r-:':i'-li per fiter-Jo de més a p z-op ,

,

Al 1-. .,
.

d
"

t t d
�

- ,cs�Jorr;s, S2 .0 rc rnave u fart acue e rc grups, en concep e e que

cobrnv.u UD2 ADsignacj6 A�l partit?
,

,

'- - No en co b re va car .. H[d. no vaie cob, Plr res. i�r3 jo qui pFleava la

quota rt's88ociat.
- No obc tarrt , el vostre nom figuJ'R er. un a d e Le r l2ir-tof3 •••

CI

Com men t í.c n ! Jio aab
í

en r ee , anfcn a. les pr·l!'en-+.;es

ça t"EmCl0peca� amb l'int3r-:-uptor que e ncendz-La el l!.l1m.

- Les D_ietes de aubvo nc
í

ono �el pErtit ..

arn.b l'cspcran-
Quines llistas ?

- Ff: Lmpoa.rí.bLe , Oar; ne fos que :'.eú intcntès ne jur-,tificGJ" d ee pe sc a

.. i hi -:>f�{"103 noms •••

� T:-'mbé herró tT'ohe�; (;'115 re but a �uc ve u S:lt�nélr.



- �1ai no \1820 sj,enaT cep rebut.

Us l1j ur ave r Ja subvenc t
ó
sense re r-vos 1'j_:r:'181' &1

- No ve ie fi rr:Br ree pe r La senzilla ra6 qae f.!l.qi no vaig cobrar cap

que n t á ta t.
, ,.

t ?Que s anve n .ave n .

- :En a que f't CBS, fO?:fllàveu :¿nrt dels grups per ••• dieu.em per gust l'I

N o fo rraa "8 p 9.rt if! C(_'>, P gritp •

- Cui COnBn2VQ el �rup 11 ?

1n :pre€�tmta VR r�s"onar dintre e su cor'] Ut cop de ma r-neLl , No ana

vcn té'n 8 les p811' e!1�es ! AJ gIl els ho hav í.a rli't;, algú hav í.a canta t •••

Vo sentir-se COM em�resonBt dint�e una xarxa i, un mOM� !�, va estar a

punt d'abBné!om�r-sc al vertieen .. 'llot seguit, però, va veu r e J.'abi:3I!le

que cavaven a18 S61.18 pens i pos negà a prec211iT,F'r-s�'. No ho faria na
í

,

per 18 s evs prò¡_,iirt vtüluntfl"";. C31dria que l'en,:.enyes1in. I fins i tot

Cuin grup on ze '!

Hi ho r fa sü:: g rupe GP pP-.trnllers •••
- Uo t o sahLa , 8i �s a h:1.., però t cor'! podia haver-hi U� .:"ru:) onze '?

Duí.cn m5.:;,eros impsJ"E>}'ls. Per qn� ?

- Ro ienorav8o
Q

I en 8C1ueJ,l il1st-flt tot e e "ITn compf.t c ar- encara una PliCR, ptltger

per efecte d,:;¡ 1a pre!;unta que tan ence r-t a+ane n r a punt ava , 'n ventre sc

li va .remou re i de non fi e sm 'ti endut per una ne ce 'j' t81J �rf"ent, inde

fU-Cjib\e. Am1) tota la força o e L s eu voler va aan ten
ï

r J 'esfin1;er clos,
po rb per' c í.ns alJÒ pre��ionava t\?:r.rible1'.Hmt, Rx;üotA.va, es desfeia i

re conpo sava per tfll do t o rns r- 8 J. 'R�I?IC. Va cobrir-lo un a auo z- freda,
densa.

qtli COI!lanF.PT8 el D"'up 11 ?

Uo p od r í,a 11 üt::rr corrt ra tot�s l1UAi'3 COAe� : In SAYA nee saltat i

i ela botxins. Va s�rrar IS8 �ents, SAnSA contestRr. El policia insistff
Qui COI'lan8VE'eJ. grup 11 't

- No ho e
é

,

Pe rb hi hav í.a Ul1 ¿;"'::'up onze ?

l'lo h o s
é

, Si ho ieu •••

No ho d í.em , Sou v() '3 qui ho ha ne fli:r.

hi no ho valg sa be z-,

No VRUpaÒ)0!, auè : que hi nav í.a zrups o qui el--: c onannva ?

Ni U1l8 cosa ni 1 'éÜ 1ira.

�a suor
..

se li f;s�or.:r.5,0 �ro�t ava Ll , fins a les cel"es, pero ara

no g08à treu els el �oc?dor i eixugar-se-I?.
Ouan vau començar e comana r-d o 4?



No.

Teniu por ?

Per qu}� ho pz-e gun t ava l'? J�ra licit òtJfeJ' a que s tn P'lenFl ñC' preeuntes?
Pe r què n'be ÒfJ tenir ?

ones per que esteu tan pàl·li -I '?
,

lío ho va v o Le r Y.'E'sistir n0s i E�Xp}.ot� :

1
'. #) ., terq ue tt nc g311Ps o e cagar 1 !!lP _.er- aguan io

,

1'1 p o l ï

c í.a gaircb v a e crc-í u re i alç�n el ca]') per n
í

rar- el aeu coer-
,

pany , Seen idE' ncn t s'a f.xe cà i v a quc d ar=s o drE-'t al ae u co stA +-. L' a1 tre t

en canvi f nrroü::';E)e[l U!W (![;I flra J.lun:'EHla i s 'asr-f)8lH�. No e ompr-en
í

a pe r
-

A' -, , ,

C¡LH' r'n " e r.r s hav
í

a (i es;:;�r ({rElf.; i 1 altre asr:e{;uto Pr obabLeaen t no hi

hav
í

r cap 1':'a6 pe ruu e fos aix:! ..

,

Vo ve u re 1�1 caz-a pr-5.1!JB i l:'D::,gé� Mol t a prop d o Ir; s e va i desvià

l'cs[;uST� .. A J_'hnb:I,tació s'h2.viE' fet el silenci i t01� d'nnf1 s'adonà

que j8 nor.l�;1 quc daven ells t;res:: i l'l1oI!l.l:? quo �"�crj.viao 9�Otfl elf.) altres

h�:viC'''1 e sapa rc gu t ,

El x í

o ot LlArg, lUE:' e.xo , aar e gu t , jfl no ho f'et!'!.'").2va, car noné s hi

tenia Lc s csmea , va fer :

'l'ornc>Irt Et o one n çer-, Con t cc ve u COM cal i p od r eu aw'r al ,,¡h1;er.
o I:[) puc confE:::;SF!."l"' el flue ro .5B ve"it8t.

VD. spmblr.lY'-}'i qt:'..� arrb �ue�tla peti. te pRUS?- bnv
í

cn COI"') fJ qrje!'!'or; li
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Ivlé:11 no vai¿ COL'IJ.: n a z res.

Qui eren e Le honet;:;jC{cie e I fomaven ?

Però si no ho sé !

- No �reu v6s un d 'aqueste hones ?

No.

Per això vau deixar la feina, pe rq ue us hav éan en·::arreGat el cOJ!lanap -

Dement del grup ?

I,'
,.

ero SJ JO •••

- Us it! 'havien e{lC'sr:reGat ?

Hai no va5.z saber qUE' :-:1 hacuér) (,':'1' grl1p onze.

]'eif:"1 tot el que l!lItl1i1..� pOd�.. a per I!lantcl'1ir-SA f'e r-: , pero La llllita,
e ra cada cop

,

dii-{'i-" �]
.

l"
-

Ltmes o _, l!le8 I'enoRa. otiI'[.'I .a euo r Ja .i rn je va p r lef' Cnl. es ..

VI policia v� f�r un� llengera PVUS2 i �e8pr�s, en un altre to de

veu, ob B e rv èi :

Enteu mojo t Ik:l.1id � ••

1>81.1i8 ?

l sueu t'lés 8 ••

Jr-J he dit que: fei.3 ce Lor ,

"

Tel'1hé c::::;�en psl.ji(! perque fa ca Lor- ?
,



'fi Solda t.

- l qu� se'n va�er del grup onze, aleshores?

No hi havia cap grup onze.

ER va deflfer ?

-4/1-

è.onm:en t�npf1 ne rer:obY'ar-se, d 'a!'pr.Mar La s eva r(>r,j st. n c
í

a ,

,. 'al t!."B

banrla, arp hP via Be Lre" h¿ ac onaeg lit ("Ie véncer La aeva ne ce ssi t 81,; è.' eVA

CUAr.

- L'any 'trenta-tres us vau afilipr fil P13.::rt¿_t •••

No, L 'an::r trE'lnta-sü¡, dep pré s ñ 'ha ver conençe t 1[1 e;ncrra ..

\COM expl tc ue u , do n cs , �1lE> us none ne as í.n per un e ;rrec �)

\
Mai no vaig tE>n1::r cap enTrec •

..

l.;>1.'a CCiI'! si no hP.gU�:-i nitres I' e OM si aquella tortura no hagué s tin-

gut l].oe& }Ira ho h8.urj_!:>, d e r�pet::i.r 'tot, des riel c onenç ene n t al final.

l!'ornàveu part de l'equip dirj.eent •••
- No. Sj fos a í.x f , no mQhauri� quedat.
1:er que us vau r:t u edaz 9

,

No hevia tet Tes •

...

- Que enteneu per no fer res?

Que només V8iC f€'r}el que em I!l8
.....
naven , COrrI to"thom ..

...

I que us man?ven ?

Res. Quan em van cz-t dar- a. files, que anés al front. Tots hi hem anat.

No hi vau ana s: voluntari ?

No. Quan van cri�ar la me�a lleva.

Ereu oftcial ?

Si no existia •••

(J potser us en van ae par ar per La vostra conducts '?

No sé ree de cap grup onze ..

Qui el composava ?

Ho ignoro.
Però confesseu que ex.í e t í.a i Glue en -r.:;eníeu c cne í.xemcrrt '?

No, no ccrnfes80 ree �'aixb •

...

in f'o rmav II part quan vau endur-vos el vostre antic a no , el senyor
Vilaneu ?

l'lai no me.en ve, ig end ur ningú.
Però va u dona i- Ip.f..� ordres pe:rqll� rl' a] tres ho fes�in •••

No estBv� en situaei6 de �onar cap ordre.

Ho van fer ela vostres hones sen�e dir-vos-en res ?

No tenia cap hone; no manava n
í

ngú ,

Us OOll?VBl1 El v6s ?

Tm:!2POC o

'" �
,

- .rio dieu qUE' roz-nave u part riel per-r,i t �?



No 110 sé D

..
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No t� res a veure; era un partit polí1..ic.
- Per qu� vau executar En VilaneL t donco ?

No vaig ex ecu t ar ningú !

Com e ra pos�iblfJ que sfobstiúes�in a acusar-lo d'una cosa de la

qual tenia les mans netes? l1ai ID0S no hav i.a t oz-nat, a veure en Viantlu,
ni �ort ni viu, i nincfi no podria pro�ar el contrari.
- ]� BqU8Et cas, de qu� ser�iB el grup onze?

- r¡ o Lo sé.
- Pcrb �i hEYia till grup onze 9

..

- I v6s en iCrft8VeU part?
- 110.

Jk cap.

Vole u dir en e j_ eent í.t que no el dirigien ?

1.0. Ni n'era ni el dirigiE.
3i, es de v í.en CTí..' lE'Q que el rcnd í.r-í.en per co r oano

í

• i potser no

s'equivocavem, car ai::�'h rJO �,'a':"i11J<..:!'if! r-vu i , amb aquella Stjssi6; després
d
'

a q lles t na t í e n v in d ri(l� �' cJ t reE, rn!!i!ltb5arJ!lÍtlIl:lmBDf;1 na tin f.' , t; 8
.....
rd e s i

nits de tortura, de P-l21.·'tel:l.cj_r;, d'insi::.;t�nciI2.1 q r e l"f:�l)irie:,,:: embzu t frrt
.

fins q ue jé' no sabz-í a qUfj è±r, carl éh:.!..'eDSBr-BC, con reL�i:Jtir, i ales-
hores e on re scar-ta per 't¿) 1 d' aca bar a nb '�8ntez rre[",mtc'� � anb t.an t a obs-

ti::::ê.ci6,i pod e r �e:.:callàar line :'l::�Ce. en La pau de La e e va eel.la, s ene
é

have r de rarlEl!' anb ninet'! per ob15_[;eci6. sol i fu['!ant un a cigarreta i
arab llibertat d'ahar a J.a cc nun a si el cos li ho dersanava •••
- Bn quina dat¡_; UB van tre.;-:l11::1rDr a L front?
.- l'fa ho r-e c o ro o , ['rub oxa c t I n'.d. Ne_so£ (�cs.pré8 de le neva incorporaci6
})er c u

í

n motLu U� van Cl.'H1nY.' ar.b ro t e r d ?

No El" hi va n e .r-i Ci è' r •

- A finel del tr�bta-e0t cnC2r� �rpu a

Pot ae r de r· e: r'm..f"� 'LIJ· "',qif:? ve ná r U.llA.r,.',�-,-" •
� L./"� w ....... ..._:. L .. - \.f;.::'-'L, I _ '""'

..;)81.'celcn?

i
On ns van dI stj ne r , de prí.ne r- ?

- A HanTE: � 8..

-

- On, eXDctaMGnt ?

-.A m <::::'r.'11) d 'Ini;rL1cci�.
I de spré s 1

::':'m vêt5[; Lncor JO!'LU' a l':U:Yò:rci¡' de l'�::::n.
On tc n

í

cu l� (L 10{;;8.ci6, a �drCe��(,m¡ ?

(.;1.ürm, delege c
í ó '?



- I la relegació? ••

- Al carrer del Bruc.
- On, dàl carre t: de L Bruc ?

No ho recordo. :Em se!'lbla que era el nÚr"ero 174.
- Con ho sabeu? Molts no ho devien saber •••

- Potser no. La meva ge rman a !!l'enviava pa c ue t e a través d "aqueo ta de-

Lega c
í é

,

El xixot semblava una mica desinflat. Les respostes eren precises

i auténti tes, nomêa que es referien a un -r,emps posterior, cosa que pro

bablement no tenien Banera d'esbrinar; la brigada existia des d'abans

d 'haver-hi estat destinat, suposava que des de=� començament de la guer-

ra.

El policia donà un altre tomb a l'interrogatori:
- I dels iJostres COI!lpanJTS què se'n va ter e?

- De qUins/comp8nys ?

De quin s us penseu que parlo ?

l'fo ho sé, dels que servien amb mi •••

- N'�reu responsable, potser?
- No.

- No em vulgueu fer passar per ximple, doncs. Què se'n va fer, dels
•

vostres companys ? Van ingressar a La mate ixa brigada ?

- No us en t enc •

..
.

Que se TI va fer, deIs homes riel grup on7.e ?

No'ho sé. No coneixia cap grup onze.
,

- .Aixo no priva qu.e al front de la vostra gent assalt�ssiu e1. domici-
,

li de persones pacifiques •••
No és veri tat !

-
••• per donar-les-hi el passeig.

- No.

L'home va allargar les mans cap a la taula, com de prioer havia

fet l'"altre" i recollí el pape r ,

- Coneixien l'industrmal Ferran Blanes?

:No.

Uqel vau emportar d "un pis del carrer de Consell de Cent •••
No hi havia testiI.'1onis � perqn� la dona a casa de la qual s 'havia

refugiat l'hofle, aquella nit no �ra al pis; segona el flataix Blanes va

coniessar, se n'havis anat a cercar I!lBI!l queviures en un poble. No po

dien provar-li res, n í.ngú no els havia vist, llevat d 'un veí de�ís de

sota que sortí quan ells ja eren al carrer i no seria capaç, doncs,
B'identificar-lo.



v
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Nooés ell i elf) seus hOI."les ho sabien. Ningú més no ho havia ragut

diro I els seus honea ••• J.1aristany ! si, ún í.camen t en Hari)tany els po

dia haver facilita't aquella Ln r'o rraac
í é

, De nou, es va sentir perdut •
..

Si aquell fill de meuca aID havia trait ••• Per que ha.via de donar a-

questes precisions, per què? L'han obligat, v�eñcar.
- I un tal mossèn Fnrguels •••

Es la primera vegaèa �ue sen�o aquest nom.

Tampoc no hi havia testimonis ! No era curi6s '1 O no, no ho era

gene. Ara ho veia. l:n t'lar:t tany havi a con : e asat nonéa aquel� s casoE/que
mai no podria. provar ningú", El seu propi testimoni valia tant com el

del traidor. No el farien eonre searj doncs •••

_ lTlalgra't aí.xb , el veu afusellar al c emerrt í.r-í, de Moncada, després
d 'have r-lo peroaça t des d e la torre on era refugia t •••

Va perdre el cap i t'enia una azma , Per aí xò el van haver de rlB

taro Els havia disparat fins que va q u eda r=s e s cnaé nun í.c í.ons , f1a1 no

van saber que les hi havia donades" d'on les va treure'. Va ferir lleu

gerament-l'Arés al braç, i ara record� que va tenir feina per evitar
'" \

que ela seus homes no el torturessin abans de !!latBr-lo. apella i tot,

era un dur; va lluitar fins al lUlmIUlm darrer moment.

- No �s veritat.
- on 'reu a prinoipis �el tren'ta-set ?

Servia.

- On ?

A la Brigada mi:tta 137, j a us ha he dit.

}�n quin indret �l

- Encara era a hanrf'sa, em sembla.

- Només us ho sembla ?

No podia ni sospitar-ho.
El xicot prim va pregun'tar :

Qub vau fer fins aleshQres ?

Vaig incorporar-me quan oridaren la meva Ij_e�1a,

Quant de temps va u es tar al front de L grup 11 �!

� Mai no vaig es�ar al front de cap grup 11.

Qui el comanava, doncs?
- No ho sé.

Perb exislia un grup onze •••

,¡,'J,
Encara era a anresa.

L'al t're policia v a inclinar-se i féu :

- No us vau invorporar fins a principis dej tren�a-vuit.

Evidentment, e s ta v en ben info�t1atsO' Despr....és·d'haver fet cantar
...

en Maristany, deví.en haver fet investigacions. Com �! De quina manera ?
"'-

.



-48-

Altra vegada ! Quan en tindrien prou? Que no ho veien que no s�r

via de res insiBtir, que no confessaria, que era tan dur co� ells? Ara

li h�se�blava, pre c
í

eam en t a ra que li presentaven fets concrets!

- No ho sé.
- Co� es deien els vostres homes ?

- Mai no he na na t cap hone ,

Negaria fins al final,pass�s el que passés. Pe.r du t per p erdu t , no

els donaria la satisfacció de confessar.
- No �s veritat que un d'ells era un +a L Joan Arés Ç!

Era el meu cunyat.
- I no estava a les vostres ordres?

- No.

- Formava part del grup onze ?

- r�i no M'ho va dir.

Era del partit Anarco-0atalanista ?

�3i, això si.

Des de quan ?,

No ho s�. D'abans que hi entrés jo.
- Con ho sabeu?

- Ara recordo que ell t'le'n va parlar.
Era un vell militant?

- N o ¡ es va a fi lie. r durant La gue rra •

- I l'anomenat Jpsep falata ?
- IvIala te ?

- Un altre dels vostres homes.

- Hi havia un Mals"ts al pa r t í, t.

- :l'armava part del grup onze •••

No ho sé. "'airehé no el coneixia.

Era el xofer del grup ?

- Mai no vaig estar en cap grup.

Per� coneixieu els homes que el fornaveQ •••
Coneixia el meu cunyat i aquest Malats�
De que el coneixíeu, a ell Ç?

- .De veure'l pe 1 local de 1 partit.
- Era un dirigent?
- No.

A que m�aven tptes aquelles preguntes al marge ? Eren realment
,

ganes de marejar-lo? Era així com el volien cansarr, interf}snant-se

per tot de coses ocioses que a ell 1 'Obl.iga(én a fer un esforç de re

flexi6 per no caure en cap trempa ?

- I JoaquiM Salt ?
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- �a1t ?

v _ Sí.
l _ No recordo nincú r;ue es d Lgu

é

s IJalt.

- :"'ambé forMava part de:L vostre crup.
� �mmmmmmmmEhrnmme Hai no he estat de cap grup.

Qui més hi havia ?

- No t'ormava part de cap grup.
r El policia de La piga va interveni r de nou" ron a mane ra òeseixi-

da, senee cap me na d 'èmfa. si, el igué :

....
- No hi havia t ambé un tal Jesds ....aristany "?

No ho podia pas negar, que el coneixia. valia que justifi<}ueá a

Ilb commés aviat milJ.or. De mOJ.llent, va repItcar :

- Hecordo un Maristany. Si, és deia desús.
El coneixieu ?

Era un altre conegut del partit.
- Que en sabeu més ?
- Que en acabar-se,la guerra se'n va anar.

Per què?
- No ho sé. Se'n va anar molta gent.
- No pertanyia al grup onze ?

No bo sé. l ai no me "n va parlar.
Quina re1aoi6 hi teníeu ?

Superficial.

Superficial, com?

}�8 véiem alguna vegada.
No n'heu tornat a saber re�més ?

No, no hi cauria, era �assa elemental. Va dir :

- si.

\.luan ?
�
a poques setmanes.

No era a I;exili, segons v�s ?

- va torne r •

.t:'er què ?

- Em sembla que em va dir que se li hav í,a mo z-t la na re ,

Si no éreu amics, per qu� us va venir a veure?

o eo va veni1fá veure. �ns va n trobar ce auaLmen t pel carrer.
- I no hi heu tin£;ut cap altre tracte?

Més tard es va deixar ca�r� per l'esT.abli�ent.
Tot i que no era un amlC ?

Veig no
ï

na gen t que no s6n ami CE': meus , Ni enenn cs , narrpoo • .Al cap
davall en� cone1xíefi d'abans.
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- I que volia ?

,

- Quan?
,

�er �e us va venir a veure ?
,

- Quan ens vam t.roba r- vaig parlar vagament d'ajudar-lo •••
- Fn què?
- Vull dir per donar-li feina. Suposava que de moment li podia costar I

de trmbar-ne.
- I va venir a de�nar-vos treball?
- No estFva rlecirit.

,

Que voleu dir ?
- Vam tenir una petita dj-scusi6.

,L - A propb�it de que?
- Vaig veure ,",tl,(: m'envejava una/míca. Segons e Ll., no tenia dret a fer-

me ric.

- Us heu fet rde ?
- Lm guanyo la vida.
- Sou 1 'amo dels "'"'stabliments starel1. del z-am alil!lE'nl.,ari •••
- si. Ell no ho va aprovar.

'J
'

- .LeI' que ?
,

,

No ho sé. l:'robablement perque el negoci no era aeu ,

- Aclariu això.
Vull dir que li devia doldre de no haver prosperat tant com jo.
Aleshores, �reu prou amics per discutir aquesta qUesti6 ?

- No ..

- Però la vau discutir.
- Ell. No hi tenia cap dret.

,

\- No us va amenaçar amb denuacir-vos, si no l'8jua�veu ?
- No podia 8l!lenaçar-me.
- l'er què ?
oU.

h t- a1 no e amaga res.

- vabis que �reu del partit.
�ambé ho era ell.

- Però us podia denunciar pe r a
í xb ,

- No. Tothom va ser d'un par�it o altre.
- v6s ho éreu des del trenta-tres •••
- No • Ho ha di"t ell ?
- Tenia motius per dir-ho?
- No, cap.

,
- Pero reconeixeu que sap quan vau ingressar-hi ?
- No �s impossible.

Va ajudar-vos en la cor.üsei6 vostr.es



- Admeteu doncs que existia aquest grup 'f

No adme t o reSe Perb tampoc no puc negar al"lò

El pOliei�de la piga havia tornat a entrar

al.coBtat. L'altre va mirar darrera d'ell i féu:

Gireu�vos.

,

que no se.

i �Ma el tenia novament
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- Mai nm he estat pR1:rnller.
-Hs va ajudar., per exenpLe , en l'assassina-c de mossèn Farguels ••• o

de 1 'industrial Blanes ?

- No sé r;s d
"

aque Ates p e rs ones I> 'Jfai no Iee he conegudes.
Per q_.ue vau aasaer- inar-le s, doncs 't

I

No vam assasEinar ningd.
- Qui, no va assassinsr ningú?
Mingd que jo conegui •
•uina era, dones la mis�i6 de les patrulles?

- No h í, havia patrul.'es� Mai no vaig saber que n'hi ha guée ,

No sabíeu qu�s
�

ae r ass Lne va gent !

No pas nosaltres.

- "lui, doncs ?

No ho sé. Ningú del partit.
- Com ho sabeu?

1io ho vaj.g sentir è ir mai.

Però heu conegut l'Arés., en l'ialats, en Maristany, en Salt •••

- No recorda cap SnIt.

No formsva psrt de ï. vostre grup ?
- Jo no era de cap g rup ,

,

E¡ policia llambrega el s eu company, el qual sense ne ce e s í, tat de
,

m�s indicacions va abandomar el seu lloc i se n'anà cap s la porta. Es
,

a dir, six! ho vs suposar., perque no va pas girar-se s mirar-lo. L'in-
I

terrogatori proseguia :

- Qui composava el grup onze ?

- No s� res de cap gru�onze.
- En f'ozmava part en HArmstany ?

- Mai no va dir res.

- Però en podia formar par� ?

No ho sé.

Es va tombar Len tamen t , In HRristany era allí, ee oor t at per un al

tre policia que s"havia qu ed at més enrera. Es \Yan fitar tots dos 1 en

J.·.I.ateu va e errt í r=ae tan es pon ta t com compadit. Bn Jesús no aerab.l ava el

mat e í,x de dies P1I!lmrnrU11 abans. �l.'ot seguit ve esquivar l'esguar(� i es mirà
els peus. Du

í

a tot el ve'-r.it rsa txuca t , anava sense afaitar i semblava



-

-

f
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1:1 coneixeu?

- Es en .I.!aris tany.
El policia s'aàreç� al xixot i rep�í

El coneixeu?
..

En Jesús afirma amb el cap, va moure els llavis, pero es va haver
,

de forçar per dir :

- si.
- Qui és ?

}�n 11ateu Estarel]'.

N' e s te u s egur ?

- sí.

Formava part del grup onze ?

En J\Jsds va torna r a moure els L'.8vis, aquest e op sense dir res.

- Contesteu !

- Si.

En�ualitat de què?
N'era el cap.

- 'lentida !

-A callar, vós ! Ja contestarau quan us preguntin'.
Va tanoa r els punys, Me ntre La ida eubne rg í.a el temor i fin s i

tot la oornpassi6 que havia sentit de primer. Dev�en haver-lo rnaltraetar

per fer-lo confessar, prou que ho comprenia, COM el maltractarien a ell

si s'obstinava a negar. Això volia dir que en Jesús tampoo no havia can

tat facilment. Però ho havia fet, havia es t et prou feble i els trai.
Potser no a tots, p,erò. :Ningú no s#havio referit a en ,ijaleella, encara.

D'altra banda, aquells noms que havia dcna t , el del oapella i el de I
l'industrial, corresponien a persones gue ja no els podien perjudicar •••

ILa ira va anar minvant a poc a poo i la compassi6 s'imposh �e nou. �ot

i això, no poòia estar-se de contemplar-lo arnb disgust, gairebé amb re

pugnanc
í

a , car ell no hauria cedit mai - ni cedirj_a ara. Un cop més, es

deia q.Jle era la paraula de l'un contra la de l'altre. De proves no

n'hi havia cap.

El policia feia :

- Voleu dir qu e us e ona nava en les vostres sortides ?

Sí.
- Ho reconeixeu formalment?

Vaig firmar La dec).'" ració •• e

l'�o c Lar , li havien fel; .firmar unapeclaraci6, tot con seava en negre
sobre blanc. Perb no ser�iria de res. U81d�ia que tornessin a començar.
Davant l'actitud passiva :i_ vençuda de l'altre, s'enduria en La seva vo

luntat de viure, de romandre lliure, d"escapar d'aque'l malson. Però no-



B� •••

Va llambregar bze umen t en I<lateu i desviÀ cie nou l' eagua rd , BII

va contraatecar :

Per qu� em vols fer mel, si joro t'he fet mai res?

Ara se sentia tresc, en po seeas i6 de totes les seves facul ta-t;s.

Retorbava l'hoI'le à'antsny, aegu r d'e�l_l mateix, incapaç de cometre un

error; l'home disposat a anar fins al final quan havia pres una €ci-

8i6; 1 'home que 18 ,Hatàjlia, de sapz-ovadora i t ot , admirava, potser sen

sd adonar-se ben bé que d'ella proced1a�2 força que l'aninava.

En Jesús, humil com no l'havia conegut Mai, va fer:
..• "

- Perdona, Mateu, pero he hagut de dir •••
,.. .

- Deus voler di r qu e has hagut de c orrta r nen t í.des

:fU policia z-onda nxó devia creare que l'entrev1r:ta no seguia el
"

curs previst i mira d'abreujar:
,

- Encara li teniu por ?

En l-tari8tfmjr va alçar nov ment l"esgnard, aque e t cop per mí.z-ar el

Beu interlocutor :

... Por?
- sí. Sempre us ha fet por.
- No. Por, mai.

Va deixar relliscar ]2, vistn fins que le fixà en b.ateu, i alesho-I
res, ineBperadament� dieu' :

Por, no. Respecte.
, I

J - No el despreciav€u per haver-�e fet ric explbtant la mis ria dels 0-)
,
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més hi h8via lm camí, una Manera d'aconReguir-ho : tr8veAsar aquella

si tuac16 d'un extreo a � "al tre sen se T!lirarfni al'esquerra ni a la dreta

dient no i sempre no a totes les preguntes, negant seT!lpre .dh�c l'evi
dència m�s p al.pabl e ,

El policia se li adreçava:
- I bé ?

Es me ntida.

Ho va dir amb tota s Lnp.Lí c íta t , com si 1 'al tre no li inpirés ni

ranu�nia ni odi, com si les Beves deeraracions no es referis in 8 ell

i, per tant, les pogués b2ndejar sense hever de donar compte d'uns fet

que li eren aliens.

LI policia, a_quer:t cop SU" ument, inrieà :

Ylireu-lo. U.-� atrevireu a dir-li-ho a la cara ?

Va alçar altre cop els ulls cap al seu antic con�any i decfer
- Meu1;eixes, Jes6s. l no sé per què ho fas.

L'al tre no va contestar-li. Però e I policia el bu rx !

- No vau clir que eiteu un dels seus hones ?

.
•
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brers ?

En la seva veu mi havia un sarcasme e ntingut i en ¿0.l.¡; teu va compr-en

dre que el seu antic companw, desitjós de jus£ificar la seva traici6,
en pvmer lloc als seus propis Ull.S, no havia pogut evit�r de repetir

aque
ï i a frase que va Lilir-li el dia que es van veure a l'establ.iment.

"

Responi a tan bé al e eu ca rae ue r- !
,

-2!. S o parlo de 1 'home d
"

abane ,

I, més ba í.z , aiegí :

- l del d'ara. Del d'aquest Moment •••
4"

Els dlls dels dos homès eomneidiren de nou i en Mateu gairebé li
.,

va somriure. En Josds se li a'tian6� !'lés:

- .Perdona, Mateu. M'ban turmentat i m'han fet dir el que han volgutao
\..

l mentre el policia que esperava dar�a avan�8va oap a ell i el de

la caz-a pr-í.na el subj eot ava pe 1 bra ç de spr�s d'haver-se a í.xeaa t arab un

bot, encara va a re g í,r :

- Però ara ho nego tot.

X t de se f'í.a doramenf :

- Mentides, tot eren ment idas ! sr , té ra ó •••

}.'!l policia va az-r-oe segar=Lo cap a fora � sens e aconseguir rle ler-Io

callar" car el xicot anav a repetint:
- ¿ientides, mentides •••

Bn dateu tremolava d'excitaci6f) Tot d'una s'l:\_donava que !!lai no

Bromelina s "naví,a e errt í, t tan a prop de ningú, ni de La mateixa i'iatàlia, i
això no tan sols ara, quan tots

ó

oe havien envelli tuna aica, BiD6 a

bans i tot, quan eren joves i la sang els rajava espessa i, malgrat pro
ceñir d "uh a fon t conuna , era !!liste z-í oaa i de sitj able com la dels es- I

tranys. Comprenia l'hom.e de cam feble. incapaç de suportar el sofriI!lent
;f'

potser fins i tot la simple idea de la sofrença/i que, abans d'ésse�
físicam6nt humiliat, s'estiMa més trair, no pas per�u� ho prefereixi

verament, sinó perqu� �s l'única I!lBnera d'evitar un�indignitat que li

serobla pi tjo T, més a�orreadora, de la qual j a no pod ria refe r- 8
......e, com

a ra , per de emerrt í.r=a e i tUIr.J.entar els seus tur�n"tadors entre afi!l!la-

c.í ons i negacf ons oontradic tòries o Era cur
í ée que ma í, no se 1 "hagu s

imagina t així ••• P-erò, és clar, només l'havia conegut quan e lls eren
..

els caçadors i l'dnic risc que oorrien era el d'una mort neta i rapida,
,

IIBBamm sense teI!lps de ve urv=-Le venir, i a ue s t era encara un pe r-í.L. re-

mot, tota vegada que era exoepcional que algd, com el sacerdot bèl.lio,
tingués una arma amb la qual dfape z-ar- o, si la tenia, que r'o s capaç de

decidir-se a eI!lprar-la per agreujar encara nna situaci6 potser ja prou

compr,omesa, però no perduda "el tot, �s a dir, que na
í ningJ no lÍzmg1ÍlB

creia perduda del tot perQua la vida, I!lehtre es vivia, s'aferrava a la
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.

seva prop�a esperança.
De cua è. 'ull, mentre es confortava anb aque LLa l;roximi tat d'Ull

pany perdut 1 r-e t robat en c t r-cuns tanc t.ee "!ian insbli -t;es. observà els dos
P policies que continuaven al seu CostRt, ara tots dos drets. L,ur expres
s s16 r-e f'or-çav a enea ra el e errt í.mcn t de conI'�rt, sobt ndurlen"!i aliment ut
fi pel desencís que lj_egia en uns ulls obligats a confessar-se que una pre

sa se'ls escapava de les mans. Es cjlar que/aiXò era confia,frlaSsa; no se
� , ,_. ".n hayma eAcapa� encara, i potser no se n escapar�a I!la�, pero grac�es a

unes senzilles paraules 1 'edifici "tar. La bor-Loeeae nt co"nstr-�i:i; � 'havia
enrunat i ara celdria bas-r,ir-lo de oap i de nou, 3r.1b I!1�S dificultad,
perque també ells devien adonar-se que "!iant ell C01.1 en Haristanj¡ s 'ha-l'

vien sobreposat a una entrevista preparada per confondre ls - sobretot

a ell que s'entos�udia i, ni que només fos momentoniament, havia gua-

nyat una\vi ctbria.
'

Ta�bé l'home que encrivia, sempre senSA fer ca�omentari. MBrnmroW

devia comprendre que la sessió s'havia acaha�, car deix� e18 seus pa

pers de banda i,per primer cop des que s'inicie l'interrogatori, va en

cendre un H ciga rreta men t re encreuava una cama sobre 1 'altra.
També ell tenia ganee de funar, de posar-se cbmode. l oom que el

seu venez-e es feia sentir de nou, va pensar q,ye ara, en abandonar l'ha
b í

ta o í.é , demane r í.a Que el tornessin a aeampanyaz- a La comuna. ArE'. li

semblava que ja no li faria res d'insiFltir i de fer-se pesat i tot si
convenia. De sobte, tot era dí.fe r-e n t ••'fi suava, ara. Exactament e om si
si fos un altre dia.

Ni 1 'un ni 1 "al tre policia no va dir-li res I!l�s. sin6 que al cap
d "un moment d'inò€cüü6, quan el guàzxt í.a va a cu ir, el confiaren a les
seves mans. I tot 1 que no hi he v í.en d e c or-ree ponñr-e , en Mateu, en dei
xa reLoe , inclús Lnc Lí.na una mica la testa, com. si els saluctés irònica-

,

mente
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.IT

Quan entrh de nou a cel.la, ara anb el cos al eujat per una evacua

ci6 sa�isfac�bria, va veure que el nOftbre de per�ones tanvades amb ell
y havia disminuit aens fbl em e nt. Mom�s re:':�3ven en Llamiach,el drapaire,
'rr l"home de les eemes curtes i el jovenet que assaltava cementiris. }�ls
t1 altres tres, se�ls devien haver endut.

Gom que estava cansat de seure, es va queda� dret al COSt3t de

HI la reixa tancade darrera seu , fi truilt 1 'interio�. de prJs, en Llamiach
v que se li atansavao El xicot fUMava i, quaD el tineu� a prop, ho aprofi-
13 t� per encendre anb la seva La cigarre ta que s 'havia pr-ones mentre 1" in
I! torrogeven.

- COr.! ha anat ?

- Bé •••
- Reu estat molta estona�
- Si.

Ro va dir bruacaaent , amb un aire una rrí.ca distant, pe z-que ara no
,

tenia Banes de parlar, i encara menys de conte;:_ltar preguntes. Li sembla-

va que per aquell dia ja li n'havien fet prou, i maasa i tot. En Lla

miach. perb, insiDti ;

- Quan s'està mae ea estona, no �f¡ bon senJr�ü.
De u ser de vega des c1e tot •••

:No volia acomiadar-lo amb un mot clar" ni girar-li 1 "ee quene , En

a�uell indret m�s valia no ofendre ningú; mai no sabies qui et podria
fer un favor. I en Llamiach semblava ple de bones intJftncions, disposat
a servir, si calia, un co�pany en desgr cia. Era nones ell qui havia
de cOflprendre que en aquell no�ent preferia que el deixd8sin 801s. L'al

tre, però, no ho va saber veure i afeci :

- Ja començava a enqui�er2r-�e •••
La cosa era divertida i tot, sobretot di ta d'aquella mane z-a , No

responia a cap reali�at. a cap a_entirnent profun�; neixia, en tot cas,
de la seva cor�iali�at instintiva, del seu ésser falaguer que no ea

,

bastava a ell ma�eiy. i, per existir, necessitava la pres ncia dels al-
,

tre o Va rp.petir :

- Tot ha anat b�.
- Si vós ho dieu •• �

Cercava la confidència., rnlJ''avn de pr..j)vocar-la amb la seva actitud
...

eE'ec�ru1t, rAceptiv89 pero en Mateu sabia que no li diri' res, no pas
per mala voLunt t, és Cln�, sinó l'erc:u

...



de descobrir-hi una esquenda per la qual ¿scap�r-se.
Va admirar sense z-eae rves 1 "ha b í.La tat d' en Haristany que, tot i

haver c onf'e e sat , a "hav í

a servit de fets Lnconp robn b.l ea , en reali "tat
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secret que es z-ee ervava pe ner i aleGries, i això, de vegades, àdhuc amb

la atàlia. Ella, a hores d'ara, ja devia baver fe"t m�s d'una visita i,
entre les re Lac

í

on s que podia mobíLí. 1;zar i 1"enfondrada d'en Haristany,
"

1fins i tot era possible que no pa.....
as ee r-e s , Pero tampoc no es v o La moa-

trar maasa optimj.sta; en el fons del seu cor presentia que es trobava a

l'inici d'un camí dolor6s i que l'hauria de rec6rrer tot sol. Cap de

.� les persones que la 1at�lia conAixia, �s a dir, que coneixia ell i a

1 les quals La Natlília acud
í

rá a , no era prou influent per treure'l del
'"

p mal pas quan 1 "acusa o í.é era tan greu. Pez-que no es tractava d 'una falta

que ells podien perdonar amb facilitat, o simplement oblidar, sin6 de

tot un passat que perseguien acarnissad8I!lent, en ell i en tots els qui
foren com ell, amb el desig manifest de fer-ne perdre, s

í

era possible,
Lnc Lúa La 11avor i La membr-í a ,

No s'ha�ia adonat que en Llam�ach ara callava, com si hagués re

nuncia t a fer-li mé e preguntes, i, amb la mate ixa inconsci en c í a , se 'n

va anar separant�er adreçar-se a l'altra banda de cel.la, on a la fi

e 'assegué no lluny del viola dor de aepu.l tnres, el qual continuava al

matej,x indret de quan ell abandonà la cel.la, ItlJ!I.mI!UllIh.mmmrnemmm6hag}BÉlf!U!l1!l.I!ls
�mmmmm d'on no es devia haver mogut mai; el seu rostre, si l�h8gU�S
observat, tenia enea ra aque.js ta tensi6 dolorosa de qui espera i desespe ..

ra en veure que les hores pas�en Sense aportar-li la soluci6 desitja
da, en bé o en ma}, per� unafsoluci6, de tota mamen e z-a , que li pe rrse t rà

de sortir ri-e l'estl1t d'interinitat que l'afeixuga.
Va seguir fumant, ara assegut al banc, i mentre un dels aeus com

panys, el de les cames curtes, es posava a cantussejar a l'li tja veu, amb

una discresió extraordinària.. e 11 va senti. r-se a1. tre cop traslladat a

l'indr�t de l'inte\-rrogatori, però ara sense interrogatori ja, sense

cap urghncia amenaçadora al seu damunt, dnicament amb les prebuntes

penjades all:!, una darr*3ra l'altra, espe_rant que les analitz�B de la

manera m�s convenient, junte�1 o per separat, o ara unp,fosa i de apz-é s
1 'altra, oa r. darrera de cada eouna d'eJ1es hi havia noLt m�s del que ha

via dit, una plètora de conting�t guP. l'inv�tava a l'evocaci6 o a la

reflexi6, convebçut coro es u ava que tot allò seria repe1;i-fj en properes

se�sions anb paraules potser diteremts, però éssencia1ment idèntiques,
destinades a fl?r-lo caure f a obligar-lo a desI'lentir-se, a altea'ler els

�� fets que havia explicat 1 que no eren prou verídics. �intre seu, furga
va tant aquests fe ts ocuï ne com les preguntes que s 'hi referien i que

,
.

ara examí.nava gairebé sense p ropb -it, pero amb La tnt enc
í é

inconscient



r
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dels dos única fets totalMent incomprobables en tot l'historial dàl

grup onze. Aquest dQ..'tH:'.1 tenia un inter�s, una iel.portància, que no po
dia donar-se, en canvi, al deamcn t í.men t Gairebé histèric de la seva

pròpia dcclaraci6 pr Lme ra , I/'bavia firPlada, la teni en en llur poder i
no la d es truf.nfen enea re Clue ell la z-eneguée .. Ara que l 'havien aconse

guida, tenia una força gue podia s�rvir-los en el judici que deurien

inten'tar-li, inten't8r-los a 'tota dos, I no valdria de res que en Maris

tany sortís amb la canç6 gue la hi havien fet smgnar per força,perquè
ja �s sabut que la policia no Maltracta Mai ningá i que totas les con

fessions s6n espon�ànies� A T,ots els indrets del m6n passa el flateix.

En l'lari stany es ttl va ben Lle s t, i prou que ho devia sabe r o Per ai

xò er2 m�s meritori l'acte que havia inten'tat per 'tal de salvar-lo a

ell, !-lateu., a ell que es resistí a confessar res i s'hi "'es5_Hteria amb

la mateixa mmmmmmemm3ID� obstinaci6 en el futur. Encara po-
,

dia salvar-se. Que anessin a oe rcar- el mossen aquell que va disparar-
los des del bosc, en ple Vallvidrera, d'on �orn un bandoler de carni ral
havia penetrat a la torre aband onada ! O ihmnu!rm l'industrial que va to

nir la ingenuitat d'obrir ell mateix la porta i va provar d4fer-se
sar per 1 "heme de 18 mestresna nel pis ! Calia di r , en horio r s eu, que
mai ningú no s'havia mostrat tan enter,
- QU� busqueu ?

Amb els bra ços oberts} els bar-rava el pas entre la porta que no

havia acebat de badar i el vestíbul d� darrera, i a ells, despr�8,
res no els va so rp re n d r e tant com el fet que 1 "h aguée oberta; només
s'ho van saber explicar en acudir-se'ls que pr-cba bLemen t esperava a Lgú ,
potser La seva doa t o e 1 fil J., q ue també havi a fugi t de casa i era a

maga t en un indret o a::t tre, car tots dos, pare i fill, s 'havien asseny!!
lat per llu rhos tili t at als obrers, con tz-a els quals, amb k!""4'i'it*tW' uns
oficials que 'foron fe ts pres one ra t van disparar el 19 de juliol.

Ell., aene e cont ee tar d í.r-ec tam en t la seva pregunta, es van limitar
a dir que venien a pr-ac t í.c az un e s c r-ooo'l l , I 1 'ho. ,e t mol t seré, molt

fred :

- Porteu una ordre escrita?

Va treure-se-la de 12 butxaca i la hi t!lostr�., no ben segur encara

que era el mateix individu que perseguien. L'home l'examinà amb aten

ci6 i va retornar-nos-la amb la Mateixa� .ihfl'flr{,h;_V/�Q·"
- Ho sento. No serveix.
- Oom que no serveu: ?

- A mi no em serveix. El comitè aouest no és nin�ú per firmar ordres
de perquisició.
- Ah, no ?



gull no li ve permetre de negar la seva pe z-aonaLf t a't ,

va tenir prou valor per declarar-la. DiguI :

- Acabeu d'una vegada&
Ell manà :

- Cap al cotxe

Sl slequivoCBV€n, prou que ho diria. Perb no va dir res. va morir

sense haver cèdit. :Pins d es pré s , quan ja l'havien a fuee Li a t , no van po-
I

d�r assegurar-se de la seva identi�att car damunt, en una butxaca in- '

terior, afegida als pantalons, duda els s eua pa ert:: veri tiab.tee ,

El violadot" de eepul ture s , que 13 'hay ia a rrosega t fins als seus

peus, va tocar-lo t!M]_da�ent i pregunt� :

no
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No; això ho ha de 'er unn autoritat.

En Naristany,. que era da r-re ra seu, es va treure l'arma i, abans

que l'altr� tingu€s temps d'enretirar�losf li va esclafar brutalment

els dits mentre deia:

- Es prou autoritat, aquesta?
L'home va deixar escapar un petit gemec de dolor i es fregà els a r

,it tello amb 1 'al tra mà. };ntre dents, va ame naçaz=Loe :

- Aixb no s 'acabarà aquí ! Us denunciaré •••

Però fa havien penetrat alpís i en Mateu exigí:
... La vostra docunen ta oá ó #?

I el bo del sas �s que va presentar-la. Algd la hi devia haver
,

I

fet, pera enc ara no hi tenia La l�à trencada 1 es veia d "una hora lluny
,

que erB falsa. No hauria pogut p8SRa� enlloc. A més, ells sabien que la
• I

dona del pis era victua. Finsli tot era increiiJle que 1 'hOI!lB 6 'atrevis a

mostrar-la,. car allò equivalia a trair-se. El brand� el cap:
- Ara s6c jo qui us diu que no val.

El raat e í.x Harillnany, que e n c ar-a tenia J. 'arrua a les mans, el va acu

lar contra la paret del fons del vestíbul.
- Son en Blanes, 01 Ol

A l'altre, ara que l'ínterroeaven d'una nancza 1.an precisa, l'or-,

Es ve rí, tat que peguen ?

- Eh ?

Die si és veritat que peguen •••

Ho havia pregun'tttt una al tro vegada o 110fl�S s "ho imaginava It

Era curi6s tanmateix que el weu cone Lxcnerrt de la reali ta t i1!U!lediata

fos tan instiü"icient, ple de fal} es o O potser 't o t
é

ra culpa d'aquesta
manera que el m611 êxterj_or tenia d 'anar al ae u encontre aene e precau-
o
í

ons , abup tamerrt , amb la pre tenc1.6 d
"

imposar-Ae-li quan ell havia re-

trocedit anys enllà, cap a un altre M6n J:'lés segur i que recordava a�b

u�a c18reàat extraordin�ria, perquç aleshores actuava sense coacciona,
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amb prou llibertat per ser ell mateiJ'J en tot moment.

- No ho sé. A mi, no I!l 'han fet r-ee ,

P Es que si peguen •••

- Què '?

Era tm problema que no tenia res a veure amb el¡, que no l' afecta

ve en absolut, i La pregunta havia e s t at r'e ta sense cap interès, ni
'u tm'l e o Ls anb cordiali "tat, tota veg ada que ara recordava de nou qui era

aquell noi i a quins actes repugnt?r."ts s'havia lliurat.

- No ho sé ••• Us '1eI!lb],a que he de di!' qui eren el s a Lt z'e s d oe .?

Va denegar :

- llo s 'ha d8 denunc í.ar mai ningú.
- Però ells em van de�xar •••

IIo �s una re 6.

va adonar-se que el compadia una mí ca ma Lg ra t el seu disgust. J:>ot- \ser no era culpa seva, tot allò que havia fe'to Les ma ï.ea cor-pany í.es , la

misèria ••• Però aleshores va re cm :�<3r que declara:

M�s val robar els mmm�mqa oorts qu� els vius •••
-

Impulsivament, va dir-li:
- Us'Mereixeu que us teYlquirl per tota La vida.

Immediatament va cooprendre que en feia un gra massa. El xicot el

mirava amb els ulls nolt oberts, COl!l f:li no acabés de capir D� aquella
duresa sob�adap i ell senti IR p.8cessitat d'excusa�-Ee :

- �;o en facis cas •••

L'altre continuava flirant-lo, i no li hauria eet ranyat gens que de

cop hagués dit : no he� tet paa re� de malo Però no ho va dir, 8in6 que
retrocedí altre cop men+re ell es repetia que no havia 9{;taT. just 1

se'n va doldre per tote �os.

Va obaevar qne en Llsl'1iach t o rn ava 8 ser cap al fans de la cel.la,
on paz-Lava amb l'home camacurt, el qual l'escoltavE amb un Eomris irb
nie. El drapaire pesava rigues en un altre rac6, aband ona t a una vagàn
cia que, intimanent, potser el feia feliç.

Amb un eo bz-eeert punyent, va sentir que tots eren molt diferents

d'elIt i que mai, ni que hi convisqués anys �encers, no t�obaria la ma

ne ra d 'atansar-s 'hi e Cane Lobrec furta t.s , tombes va oLe de e s , , I qui sap

qUE: devien haver fe tels 8}.tre+os ! Per qU� 1 'havien t,· n ca+ amb ells,
per què no 1 'havien posat 85b d 'a�!.treE detinguts pol{tics ? Amb el ma

teix Narintany ••• Però n oj és clar, amb a quee t no podien pas poaa r=Lí ,

El devien tellir Lnc onun í.ca t , Et ell. O, com que havia signat la declara

o
í é

, potsE)r l'havien traslladat a la Model, d'on el r-ec Lama ren per tal

ele procedi r 8. aqtl€' j_la conrr-orrtao
í é

o À t'a de e egu r que j a hi devia ésser
..

de 5_ tot plorava tot aD o havia
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que en el fons sempre rou un xi cot una zu ca Lner table. Exaltat, va di r-
,

li l'al�re dia, i els altres tamb� li ho havien dit algun cop� pero a-

q.uella paraula, ine s ta bl.e, era mé s pz-e ca e a , Fet i 1�e t , un hom e eI1ocio

naLmen t corromput per totes les dumes que li havien passat pe Le braços.
"

Ara potser ja hav ia afluixe t, pero en ac; uel1 te aps no de ixava res per
,

v verd; no era es t rany que els al tres, quan contava Lea {.eves aventures,
.: l'escoltessin Lí te ra Imen t eI!1bada!its.

1> Ell sempre s 'ho ha v í,a mirat I!!�S ea cep't í.camerrt ¡ iins aquell dia que,

en ple eac oz-cof.t, el v a s o rpz-enñ re al lli t amb una noia - i que no la

forçava pas, s1n6 que e
ï

La hi consentia ben lliurement. 'Es clar que era

una puta qualsevol, pe rq ue La casa n'es ta va plena i p o t s o r pe!' això ma-
,

teix s 'hi anà a refugiar aquell coz-one L que ja el s hav i a fot córrer al-

tres vegades.El pitjor �s qUE' en MarisLany havia tingut la barra de des

pullar-se i pretenia que dar=ae alL!.

Gairebé ve. s omr-í ure , Ara la cosa semblava obi!lida t però aleshores,
.ol�se'n z-e coz-dava, es va molestar de va lent; potser �� se sentia

una raí.e a envejós en pensar que ell s "hav í.a a z-r o as ega t pels carrers, de

dona en dona t e ene e trobar cap satisfacci6 fins que la l�atàlia el con

vert! en un home ••• Es a dir, en més home que no era abans, pe r-què ni

ella no el va poder guarir del tot.

Eren tot� clos al�:í, al llit, i el z
í

c oc v s dir Lnge nuarrerrt , com

si fou una ra 6 d p es ;

Ella vol que em quedi •••
Però el va fer a.í.xe caz- a ori t�, mentre 1 a dona, enfadaria, tempes

tejava. Del3prés en 1Rri e"t;any va contar als companys que p robab'tenen t

ella ee devia haver excitat en veure'l entrar a La seva habitació amb

una arma, sínbol de virili-t;at.
- A elles els fa impresBió, a í.xb ,

Però només li havia passat a ello }�n ¡'alats t arabé ho va provar una

vogada, però va equí.vcc nz=s e d "adreça; aquest cop no es tractava cie

pordu�a, ain6 d'una noia com cal que va començar a cridar. Hi van acu

dir tots i ell es t ava tot vermell i va excusar-se corn v a poder, assegu

rant que e s traotc:va d "una TIEÜ a interpr-etaci6, que ell none e volia esco!
collar-la perquè li havia aemb" at que amngava alguna cosa.

re i, després, no s'ho sabien acabar; sempre hi havia a1gú o al.tre que,

J:<2n parlaven e en si fos un n(lmero de festa Major, o un e apo tac Le

per poc que l'ocasió s"hi prestés, re1J.:;tia ;

- I en Malats escorcollarà les doneu •••

de varietats, una habilitat que ell tenia i que eJe altres li reconei
xien. 1 qui hi feia més b:!:'ome-r;B era en Naristé'n�T, el (lL1Rl, una mica

li donava consells. A el¡ l"havia perver�it una llibre�era,



- JI.. la can tin a us pre pararan e L que vuLgue u , Pagant, s'en ten

i to� cunelonst si en teniu ganes •••
..

No sabia que te'!' it :mà.quinalment, ve tastar 13 menja , Va descobrir

que no era tan aólenta coms'he,"'7ia cregut. Estava ben buita i, si bé el

�'ir18
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encare era una c r-í auura , i des d "aleshores, segons deia, totes s emb l.ava

que �r.devinessin �ue PlñunmPlnIÏlIYTIlibmmmÀmlhllleJmJ3PlMf!I era un expert.

Va sospirar, ara sense enveja, sense cap cap sentitlent de I!lalvolen�
,

ça contra el seu antic conpany , pez-que el temps de les aventures ja ha-
,

via passat i ar�tots ctos eren entre reixes, en Jesds enfangat t'ins al

coll i ell Bob la pe re pe c t í.va poc abellidora d 'una altra llui ta que, per

poc que dur6s, sempre seria na asa llarga.
L�enrenou ocasionat pel dinar clue ar-rí oa va va trencar de nou el

curs de le Sj s eves me di ta ci ons , De pr
í

me r 88 ve svr'1Jrenc:re una mica en

veure que, com t o thon , havia de menjar cie la mena de rcHIXO que venia de

lB cantina o d'all! on fos. Havia confiat que la Nat�lia es preocuparia
'lei

f2..9 Llu; IrI Ilh /J I1rl'k ¿¡oJ
d'aquest extremó Però p "tsertetur-lí nenjar de fora; era m�tl probable,
amb tot, que, atab Lada com devia es t ar , se n'hRguéd oblidat.

Va mi r ar a pr-ene a vane n li la barre ja que li serv�en t , sense elltusiaa-
,

me , hi enfonDà La cul} era. }..)1 adonar-se de r.a seva re .ugnancLa , en LIa-
•

m
í

a ch , que no semblava gens d 'ofès pel s eu ca pu enz.men t d'una e s tiona a-

bans, va explicar-li:
No cal que us ha mengeu , si no vale u ,

Ell ignorava el fer i des fe r d
"

aquell món i el va eeGuHrdar amb

una mir�dà inteTroganto L1altre afegí:

aeu aspecte no era potser gaire abej_lidor per una persona�
com ell, que, durant els él.arr��rs temps, s'havi8. m[:l.l avesat, va adonar-

m; se que l'obrer que hi havia on el fons del aeu 68.301' l'accel)tava� Al

tres cops haví.a r:tenjr::t' m�a, malament. Com8ntà :

No és pas dolent •••

l.ix!:) l'lo.

Va contmuar aen jarrt , n'altra banda , no volia d.!..s._tlngir-ae. �ots

els seus c ompanys ne e eLs I.a endrapaven s ena e nam ee , com si fes molt

de temps que pa s eens í.n gana. Va imitar-los, e obt adaraerrt re c onc
í

Lxa t

ïoc d'una nane r-a una mica mistt;r:ï...osa amb tot c1e coses que havia oblidat :

la seva vida anterior a la guerra, els mesos de front, els dies Que

van segu.ir ':.' o cupac i6 de la ciutat. '1'ot es va anar f'en t P2"OEt =nt merrtz-e

engolia els cigrons barrejatz amb trossets de patata, una conbinaci6

.lll�s reeixida que no hauria gosat e ope rar , Cie;l:onSfL!lo-:'lgetes i pa ta't e e

li eren una menja fami2.iar" 1 La cace ra de les pats.t e a va �s'3er precisa
ment l'origen del nego�i que avui dirigia.

Tot menjant va tenir ocasió d'e::;"T;renyar-se dels
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que havia àedice.t a la seva obre, els es-l;abliments alioent ris que

duien el seu nom, bBsti�s, segons en Meristan" a costa de la mis�ria

del pobLe , Sabia e ne no e ra aixb, o que no ho volia re coné í.xe r , però
ara deAcobrí que de fet no se sentia pas tan l·.igat a aquella feina ..

Potser parque en aquest l'loment hi havia al treJcoser:. més importants. I
..
'

Btambé perque confia va que en a Ls eLle sabria s ube t í, tuir-lo òegudament.
. o.

Podia fer-ho, havia es1t una bona adquf s í.c í.é , I a ell no l'havien de-

tingut, ni el detindrien si ara no el traia.

:t:ra tanrnateir. curi6s que en Maristany no hagn.s pronunciat el Beu
..

hò nOM .. Una mo at ra l'lés de prtít.denGi:"J):,obableMento Havia trait nonés a-

que12.:3 a Ls qua Le no porl.ie perjucticar. I a ell, �s clar. I per quèhre
cisament a ell? Si la confessi6 havia estat feta fi cOntracor, si el

seu pr-opb aí f (1Xa no c onpr-one trre el<· o omp nnye que encara eren vius i

gaudien de llibertat, per que va rArlar d'ell i va dir incl�s que era
,

el cap del grup onze? Devia haver obeit una hostili"tat instintiva, La

111ate' xa qu e revelà quen van d í-s cu't í. r al des pa ex (le l' ee tabl í.men t , I

desp�é8, en veure que eLl , .t'lateu, cont Lnuava essent el ma+o í.x de 88l"1-

p�e,' un home audaç i sensat, integre a desgrat d'algunes aparences,

se n 'havia penedit. o. Però arq que s 'ho de í.a , ara que 1 "altre l:Vreco
ne

í

xí.a aquelles �t1.alitats, ell, pel seu c oapte , començava 8 ve ure amb

uns al tY.'8S ulls 1 'aetit ud que hav í, a adopt At des o utjcOT!lp.nç'à a ficar-se

en negocis •

.La cosa li va venir una rrí c a de nou, no pas pe r qu� no hi haeués
refl .x í.on at ll"...ai., sin6 per�uEJ ara emprenia la refll'3xi6 dés d'un altre

angle, corrte apLarrt tot allò des�el punt (ie vi "3ta mW:�J!ImJl'lma d "una

pez sona que,peJ_ mo t íue que s
í

guá , ha reAtat incontaminada. Potser st,

doncs, qu_e hi havia una rrí c a de ra6 en mmñlmamrn. les paz-au
ï

e s que en

.flaristany V8 dir, o sia gnt>. ell no 1ienia dret a fer-Ae rio. Què perse

guf.a , al capdavall? Un confort al qual no es tavs fet al qual mai no

havia c�tnt fet i qu�, per tant, no trobavp a faltar?

Ell i la aat,lia sempre hav í.en viscut senzir' amen t , i continuaven

vivint-hi are que gaudíeu d 'nno/P0f'dej 6 sòlide.. La prova eré' tàeil de

donar-la : ni cotxe no tenia. MEli no e li hav í, a acuc it fie conpz-ar=n e

uno }Io era un stp"toMe, ai.xò? No voli� Air, en ciefinjtiva, que s'ha

vis vist arrossegat pels e s deve nf.nen ns , que h�v1rt cedit una mico. per
..

Lne r-o
í

a ?

Se sentí novamen t enva
í

t; pe r un cert ma Les tar , però aque at ere

d 'una al tro mena, car ar-a li senbl a v a compr-endr-e que e! que h av
í

a trait

qUflJ.C'OI!l, algl'l, la seva persona en p-riMer lloc i a continuac:1.6 tots els

a;_trf'� que hav í

e n confiat en el .• 'Es ve r-í.t at (lUI:'! no ez-a cap

tant per haV91.' d'erigir-ae en exel"1ple. No parlia influenciaT multituds,
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ni tan sols un nucli rela�ivament dilatat de gent. Però allò no impor

tava. N'hi havia prou anb que algú cregues, hagués oregut , en ell.

Es cer�que en Balsel1s no va sentir-se trait, que ac cep+à alegre

ment el lloc que va donar-li al negoci, que mai no li féu cap retret i

que mirava amb considerable sariafacci6 els guanys que li proporcionava

la seva situaci6 d'home de con f í.a nça , Perb en .Balcells sempre havia es

tat una mica venal i I!I.�s d'un cop sospità que,si formava part del c;rup

onze, no l'animaveo el mat e í.x e spe r í.t de La altres hone s , Si l'hagu�s
ñcixat fer, aquell hauria robat. No era 1 '(tnie, �s o l.a r •••

No, no era ]. 'llnj_c. Ser.lpre havia flass at per alt aoue s t T'et. Amb

l'exeepci6 del seu cunyat, en NBristany i ell, tots obeien motius egoi.:::!,

tes, d'oportmnisPle .. No hs v í.a hagut d'enfnde.r-se amb el oa1t, al p1'inci

pi de llurs e oz-t
í

dea , quan va de so obrdr que aprofitava els escorcolls

per q._uerlar-se amb joiellf4 i a) tres objectes de vaLo.r ? Li ho va fer

0.eixar, naturalment, p seb quan se n'adon� ja devia fer tempfl que, la co

sa durava; no va tenir BIa� humor dtinves�igar a fons, perque aque-
,

lla acc í.ó el descora-tjava. Comparats amb 8()uel).8 avidesa d'en lJalt, els

cigars d'en Balsells eren .UDe', tnsignificància.
A tots els havia nan ca t puresa. Aquells tres perquè cercaven un

benefici personal, en Marif�tan�T pe rqub ••• b� tenia la sang I!lolt espes

sa. Qua..."nt al seu canyet, no era ni carn ni peix. L'hauria seguit al11

on l. "hagué e volgut menar. Ben mirat, va fer bé de morir-se. Restava no

m�s ell. Però tampoc; si volia exarrí.na r=ho de ben a prop, sense fer-se

il.llIsions, ni ell. No restava ningú. També per a ell hi havia un ru1)bil

egoista en aquella activitat : li donave ocasi6 <te desplegar les seves

qualitats de caràcter, el convertia en 21r;6,1 això era el que volia en

darrer- terme : eonvertir-se en una força.

Mai no 1 'havia mogu t ni 1 'afany de riqueses ni d'honors, po taez-,

s í.nó el reaent5.ment. del MAscle que no havia pogut tirar-se totes les

dones que volia, que feia riure les prostitutes que pagava. Era un ta

rat, un I!lalalt, un. és�er anorMal, i se n'escapava fi trav�s d'un purita-
��

n í.sme que era falf) de soca arrel. Volia irnposar"'::Be ¡que resten a un ho-

me quan el sexe ha rracassate El í,riomg prop de la �atàlia era massa

petit. maaaa insignificant. Calia reconeixer-ho. l/estimava Lmmcnaamerrt

i, entre al tres coses. li devia I 'haver pogut conaerva r la façana i

salvat- la seva digni tat aparent, i aixb quan !!lés compz-omés se sentia,

quan s'hauria pogut o onve r-e í.r en qualsevol cosa, en un monstre, en un

sàdic, en un veri-cable desarrelat. PerÒ no n'hi ha ví.a hagut prou. Va

restar-li la voluntat d'�seer algú, d'ésser admirat� de conquistar un

p od oz- que li pe rrse t r-í.a de disposar dels altres, de llurs vides, d'allò

que tenj_en de m�s perPoonal, de I!lés intrE'.nsferible. I era un refinament



prop aquests sentinents que 81'2 descobria M'Vergonyit t , potser, àdhuc
,

amb una certa so z-p re fJ8. Però pe z-aegu
í r--d o s amb honea tE:: dat volia di r

retrocedir encara i evocar j�£1 11z.r on li ve. t oce r de nèixer. l això no
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aque Ll, pretès esperit
ê

e jus'tícia" aquel ¡ a sang freda que li donava el

dret de discrimine!:' i de dir en un cas detez'rnj_nat : no s No es tracta

VB de justicia o SimpleI!lEmt : feia un favot" per 8(JI:!1irar-se de La seva

generosi ta t.
Se'n va sentir trist i, g¿irebé, irri'tat. l de�prés, quan ence

nia ja La cigarreta d'havent dinat, va voler perseguir encara de I'1�s a
"

...

eB veia amb cor de fe r-ho. fio havia es t at pr-op
í

amon t una llar; Mai no

n'he.via conegut cap, ni ara, de fet, perquè La LLa r es funda amb una

dona d 'un a al tra sang , amb algú di stint i misteri6s, none s tament vol

gut, no arab La pr'bp í.a cerrJan8. Però �� que havia de caure tot al s eu

danun t ara , en aque s t precis momcn t , quan ne ce a e í.tav a tots els recur

ecs ne La aevs ae re ní t at ? Pensar el depr
í

ní,a ter:riblement a , alhora,

C1.'8 inevi table o

Amb un c apg
í

ramen t A obtat, va vtble r allunyar-se d "un a ins t;:rospec

ci6 lancinant i f�u un esforç per mmm�amnm�a distreure's amb allò

que tenia IJoc al SEm entorno La pega, però, e re c:ue de felt no pae cava

res. En la ceLs La , sota el xupsxup aco atuaen dels xuc I adore, planava
'\

un a atmosfe,y8 de ma nd ra , d'indiferencia Gairebé s8"ti.efeta, de vida a-

niI!lal que s "aoon tc ntave anb poca co�a o Només en Llamiach semblava in

quiet; era l'nnic que es nov ía d'um 'banda a l'aItre.

En veure que en Mateu l'obne.rvava , va di r :

- Hom no e 'hi aCQ� tuna ma
í

,

- No em costa de creure-ho •••

L'altre va d�tect;8r nna simpatia inesperada 1 evia sp.ntir la

ne ce e s í.t at d'aj)T0fi tar-se "n , I COM que noné s ho pod
í

a fer lliurant una

mica d'ell na t e
í

x, va instal.,J.ar-88 al e eu costat i conen t :

�eda vegadp-eM �1� hue serh 18 darrera, i de�prés ••.
"

El a eu gest e ra aripLe 1 fat?lifrta, pero s'endevinava que La culpa
la

.

onava a 1 'atzar .. f�n l'ateu, ara r,airebé éontent d e La d í.at z'ao c í.ó ,

inquirí :

- Heu estat Clet:1.ngut sovj,nt 9 doncs ?

En Llarniach a ea en tI t, amb un posat ifals�ment f'ace e í.ée , confessà:
- Si fins en die de tu amb alguns policies ! ...

Qu� heu fet, aqu.�st cop?
El x�cot es va arronsar 0"espstllee.

"! - Què voLe u que feé ? Diuen que veig prendre un ca r-nec-a ,

- I no La va u pre ndr€' '1

No ho naur-d.a d'he.vnr prE'[;untntp t:s c Le r , però l'altre va acolJir
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.

....
'

amicalment el seu 2n�eres.

lm tot cas, ningtÍ. no ho v a veure.

I alcslJoTes :

- I v�s, ben mirat?
,

En Mateu va tenir la ir�:pressi6 que tot alIo havia estat un joc per
•

" fer-lo can ta r-, Se li a cudf , Lne spe ra damerrt , que al capdavall tam.bé po-

dia tractar-se d "un confident. }�n aque o t CBS, li parava una "trampa •

• M'acusen de no sé quants a30as�inpta.

Ho V8 di:!"' eixi, de La pi1jjor rse ne r-a por.v í.b.l e , per tél �e veure qui
na seria la seva re aco

í é

,

- Ah !
..

Semblava forçe sorpr�et denconcertst i tot. Deppr6a es ref�u i

digue :

'reniu I!I8la pe ça el tel er , d oncs , Ai.x és Be:riós o

]'iO, perquè,no hi ha ni una sola pa rauLa �e verit8t. })retenen que

vài� sor patr.ul�er durant la guerreo ••
o L'altre el va mirar:

- Mflm.mD:lmrmm L't1nio qUE' puc dir �s que no €i1 feu cara.

Irbnicamcnt, contestà:

Grñ.ciflS.

N'he conegut nn pa eeLl , Eren uns individus brutals •••

Però t ote (los e 'b�vien com'P:ro!!l�s en un a corrve re e p, en s e aoz t
í da ,

car un d'ells, davant la grave"tRt jel c�s, no s'a�revia a interroearf
m�s dire e+amen t, i 1 'a 1tr e no esta va ñif¡pofiat a facili tar una inforr:1B
ci6 que podia p9rja��car-lo.

Van quedar-se rp.p"':nj�t5 1 "un oJ c o e t..t d� 1 'n).tre, imr'l?)b11s � i

aro sense mirar-se. Ea cur
í ée , ve. dir-se en HBtf'u., :però t ot seguit mmm

s'ohridà a què es reff'rie., o no se'n PrE'oCUP� prou per deixar-ho ben

eatoblerto Va cloure els ulls en el noment que el ).Ilarl'liach d e í.a :

No ue quedar-eu gaire te npe entre nosaltres •••

No va replicar. Qu' podin dir?
Es e atrany que no ns ha g'í.n posat Lno orsunt cr-b ,

F.s ve
í

a que no s 'ho podiB a c abar , riev í.a ana r pe nrarrt en aqueLï.s
,

pocs flots que li havia dit, impressionat pel de¡iclñe de que s'acusava
,

el aeu conpany , 1'!lJ devia ser rlo)_t jove, durarrt la guerra. �To tenia

ni vint-i-tm anys, a r-a , fi:!, era una or+a eur-a quen ell aor-t í.a cada nit

amb els smlS homes •••

I, (le co.p, l�s nits d'antany van reiluir des (ieJ. peBret i l'inun
daren com uns- ona da inc0ntenible vinguda del silenC'i ti'agu€lles hores

roaques , quan La ciutat dormia i nOMés e..).18 ve tLlaven en el'? caz-r-e ra

deserts.
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La ciutat havia pe z-du, ràpj_daME'nt La il.:iuminaci6, la poca il-lu

minaci6t li senblsYA, que havia �ingut abans. TrebBl�aven en l'obscuri

tat, sense sor ol L, No bi hav í,a ca p nit que fessin més d'una vt s
í

na L,

d a ve gad e s , no en feien cap. l La sang els pujava una mí.o a al ca p , pui

xants con se s en to.en , En JvlalntA reia, reia, o on El i li calgués
d'un sobrant d'enercia, tie p'nio o de br-uca.Lí ta t que li feia nosa. Ell

també a�nti�aqu est excès, però .f!13i no s e li haur í,a a cud it de riure. Se'

desfpi2. entre ele braçoB de La 81jj,lia, La q ue.L l'acol"lia com
, ,

ru_¡:¡!fi.rr'.nm naufrag q u._)J e 'ba guanyat un repbs dura d or i profund.
I d¿sprés ja no bi V8 bavor ni aixb, puix que l'energio. es consu

mí a en la llui t1? En Bz-ena ve di r-li

- No pu e fe r res.

Ho aabí.a , ho pabie pe rf'e c tancrvt ; l'un q ue í.e anb l'aJ."tr·c, l'un por

l'altre, en Brena poteer una mica �P� culpa d'ell, o a l'inrevés, no

n'estp.vn s egur ,

,

JJfI Na t a Lí.a no el volia deixar ne rxar , y;ra una ñona com
,

'i tenie. por de no tornar 1:1 vs ure "), mai m4A. Perb va haver '-:t'anar-se'n

i El 'B��criviE'n com (los e nano rat a - i eh-1 horneo que tenien cura cie La cen

sura postal pct aer van es t ranyar= se m�s d'una Ve¡;3ra d'aquE>llee cartee

apassionades que s'adreçavE>n un home i una dona anb el na t eá x cognom,
,

Al capdavall, no era pas tan corrent. Pero ells do� mai no se'n van
,

pr-e o cupa r seriosament. Eren tan jOVBS, e nca ra !

Va sef.lb1.ar-91i que 8rt.? ter1ibJe p ode r-e se èir.,havGr ,.le dir -se: érem

t�n jcvcc ! l no era CGp con�ol refèexionar que tothom havis viscut o

viuria La mat e í.xa tr.?e�·Qia. Es a (I ir, to thon no : hi havia els moz-t e ,

els Lnnúme rs Morts, e18 ÇJ ue van fer ell� i (313 que van fer e -I.. a al tres,

els qu El van P..l'1untocer errtre tots t nor-t s j ()\1'� S que ms
í

no tinguerer/oca
si6 ñe sentj.r re oança pel pa seat.

S'ensopia, perb c orrt ínue va reflexionant, d oncn t voltp.B a �.,nsa!.'lents

ja roig oonauaíta , per� no velJ_s, perCJu�J r1Étrant mol t de tel!lps havia evi

tat de cRir-se totes acÍuf'l).€ft COReS'!. <ltl¥f)8P si perqn� les 1iemia, qui sap

si pe rque se'n sen t í,e m1:\SSP, de s í.n't e re sna't , o potser'per allò .-1€ qu�
l'havia acusat en Maristeny •••

,

��nr1b� e� 1 devia trobe l'-se a 1 a seva ce1.12., sol o aconj anya t , pero

sol d e "totes nane r-ea , i (te aegur que pen save igncment en tot de coses

que T'J�S vaLí.a fo�ei"T;ar de La rler!l riso En d['ri�[!nJ� que l'havia trait

i e 'ha,"Jia traí 1; j_ no teni? prou va Lor ,er SOB1;�nir 12 SEllim t:caici6 da

vant la seva tnteeri te. t .....
Una remor distant � pe re ud a entre el r un rum �elG aa p.í.rado z'e , i a la

que I no VPl pr-er +'Rr f,PDsfo'aTjenCi6, �p.r<:HJf::ni; c ono o
í

errt e La seva exist�n
cia, v a traà.J'.ir-sp no lt �vipt e11 eJ¡{n?s del ""ner'l'1 que s'atansava a ia
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reixa it en obrir le porta, indicava anb el cep, ja sense necessitat
1 de pregun�ar :

",;:t - Veniu •••

-I) }�1] ni va tenir esma ò'inquirir com era possible que s'orientés ta.
�X dà pressa entre aquel] er: dotzenes de cares que omplien el," caba Lca sos

de La comí.aar-áa , perquè auto!!làticamerlt, [>. l'avançada, es va sentir p rc-

jectat cap a l'habitaci6 on, aquell nateix Da�1. l'havien inter�ogat.
L"úntca cosa que se li v» aC'1�jr, sense (lEf' eos�s 1'o1.':-'111a1'-18 en

veu alta. fou une. pa r-auà a obscena.

J
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L "hab í tació continuava exac t amerrt igual com 1 'havia deixada u

nes hores abans; ningú no semb�ava haver-sè Gogut de lloc, OOG si
"

tots tres homes e "hi haguessin quedat a dinar. Pe rque eren els ma-

teiEos. Però ara no hi havia ningu més. Bn aquella hora de segur
que ja havien acaba t els interrogatoris corrents • L'únic que ha

via canviat, si de cas, era La cara dels policies. No pot pas dir-se

que la fessin bona, aleshores, quan van confiar-lo de nou a les mans

del gu�rdia, però ara encara la feien pitjor. Potser ni a ells no

els abellia la pe rs pe o tàva d'un altra s eaa í.é que, a jutjar per tot

el que sabien de la seva manera de captenir-se, seria llarga. Era

l'hora de fer la digesti6 i tamb� ells devien tenir ganes de fer-la
en pau, tranq uil.lament.

Després observà que hi havia una altra cosa canviada : la ca

dira, are desplaçada cap a La paret. Gairehé li va fer gràcia cons

tatar que conservava prou presènmia d 'esperit per remarcar ur. detall
tan insignificant. Malgrat aí.xb , però, el s eu estat d'ànim no era

tan seré com hauria vo ï.gut , Es veritat que durant el breu trajevte
des de la cel.la a aquesta sala, es ca Le e amunt, ha via tingut temps

..

de dominar aquell sentiment d'lrritaci6 que el sobta en veure's des-

torbat; sabia perfectament que, si no s'hi sobrepos�va, es trobaria
en situaci6 d'inferioritat. Però a mesura que la irritaci6 l'abando
nava, el seu lloc era ocupat per una mena de buit tot seguit
format en un sent�aent diferent i prou familiar des de la nit aamm�

anterior ; la por.

�\emia, si. I encara va témer potser més en trobar-se amb una

sala buida, on només l'esperaven els tres homes que s'ocuparien d"el)
Ara, en aquella hora, podrien actuar sense testimonis amoinosos. La
cosa devia haver estat fete, E'. posta i, en aquest cas, volia dir que
estr.>ven disposats a recórrár a tots els mitjans. Sabia quins podien
ser, quins serien necessàriament, i per força, mentre avançava habi
tacitS endins, va haver de preguntar-se com reaccionaria si li posa
ven les mans a sobre.

NOflés una altra vegada s'havia vist en aquesta situaciÓ, ales
hores que, mesos abans a.'aoaba!'-se la gu e

......r-ra , va çauz-e presoner
':#i.�amb alguns dels seus homee , Per s or t , tot e hav t eñ r .l...Ldels 1 ell

s'havie arrancat els galons, de mane ra que va passar corn si fos un

soldat m�s i, en la seva aud!àc�a, àdhuc donà un nom fals i va pre-
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tendre que havia per�ut le. docu�entaci6 personal. Li senblava que això

li evitaria humiliac�ons, però s'equivocava, perquè adoptà una ac�i

tud intransigent quan potser s 'hauria ha�ut de mostrar més ductil.

Sense 1"observE:l.ci6 del suboficial, tot hauria anat com una seda,

perb 1 'home no por í.a tolerar que li paz-Le s sí.n en una llengua que havia

après a odiero l després, un cop engegats, tots doe es van obstinar

per ancr propi. Ben mirat, potser el mateix suboficial e e tava penedit

d'haver provocat mmammmmmmm l'incidentG O p01jser no, perquè els ulls

li brillavèn una mica, excitats i cruels. De tota manera, l'a�er va te

nir el seu origen en la brutalitat del to amb qu� c omanà :

- Parleu en cristik !

Podia simplement haver dit' que fes el favor de parlar en caste

lIb, que el català no l'entenia, i ell hauria obeit, però va baver d'o£
denar-ho d' aque lla man ere desagrada bl e i odiosa que el revol tho Ya

contestar-li :

- Com dieu?

I l'altre, sempre en la seva llengua:
- Us d.ic que parleu un llenguatge de persones

La resposta que s'imposava era aquesta: agredir-lo. Però no s'hi

va atreviro Duia les de perdre, i ho sabia. Ara, emmm� això si, l'amor

propi se li va enduñ la prudència i l'obligà a replióar :

- No llS entenc.

L'altre va copsar perfectament el sentit de les seves pr-z-auLea ,

Potaer abans havia viscut a Üatalunya, pobse r havia estat, un d'aquests
funcionaris que t per pnbresa d "e spe ní t, es neguen a adaptar-se. El �et

�s que entenia l'idioma.
- En caatell�, �s die !

I ell, tossut :.

No hi ha -cap disposició que m"hi obligui •••
Que jove que e.._..ra, ben mirat, si creia que això era un argument

L'altre féu:
- Aqueata !

I va clavar-li un mastegot.
Bll va pensar Lmme dd a tamerrt en una rèplica molt semblant que ha

via sentit temps enrera, la mateixa que z-e coz-daaa feia poc, aquell ma

t:! : la d'en 14aristany a 1 'industrial Blanes quan es negava a deixar

los e n t ra r al pia i el:I., el coapany , va COlpejar-li brutalment la m�

amb la cuï.ara del f)_..6U revòlver. Es va que ds r moL t rígid, encarant-
"

se-li., pel1n�m però sense replicar ni amb mots ni amb fets. Tot i que
t: rVItQi/�

la galta li � i se la sentia tota vermella, no va posar-s'hi la mà,
com tenia ganes de fero Va li��ar-sè a continuar mirant
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tots f'lf' soldats que hi hav La a 11u� entorn, �1!"nmPltm La majoria
per terra, esparracats i miseriosos, es rerreçaven una mica amb els ulla
molt oberts.

Al cap d "un moment, el suboficial pre...£untà :

- :N"hi ha prou, anb a txb ?

Ell va derrega r , S'havia endn:t:it com una barra d'acer i en aquell
instant va comprendre que moriria abans de decir. No pas per cap senti-

'"

ment hono.ra b i e , en definitiva, parque també ell temia el dolo!" fIsic
,

i sol,sense testimonis, de se�ur que ha ur-í.a acabar per parlar com 1 'al-
tre li ordenava. Però no podia donar el braç a tòrcer davant d'aquells
homes, entre els quals n'hi havia molts �ue el coneixien i l'aprecia
ven. Li hauria sembla+. que els traïa, si flaqaejava. v��r, doncs :

- Continuo pensant que puc parlar la llengua que vulgui.
Encara no havia tingut temps d 'acabar quan el aubo.r.í.o i.a L ja allar

gava de nou el braç, aqueat cop per pegar-lo a la" boca amb la I!là closa.
y:Va haver de fer un pas enrera, i tornà a at�r-se, sempre sense

apa írta r- els ulls dels ulls de l'home. Tots d oa s'estudiRven IIUfll'lMmmmmthm
mama com un parell d'animals que mesuren la força de ¡'adversari. Emm�
Despr� s en 14ateu va girar l' esguard cap a aquells que els ccn t.emp.Laven
a , com si els o onsuLt ée , preguntà:
- Qu� us sembla, m'hi torno?

Des de l'anonimat del grup, una veu, cap a la segona rebelera, va

dir

Fot-li, home, que aprenguin!
Però no�s va alçar per ajudar-lo, i l'oficial l'ignorà. Ja tenia

prou dificultats.

n'altres veus t a que s t ee m� s properes t van aconaej , ar'-li amicalment:
- No facis el xámpLe , que et pot costar car.

l ur/aJ_ tre, en soli te. ri :

No saps com s6n ?

El suboficial va adonar-se que l'hostilitat dels homes al seu en

torn creixia i devia pensar que,ei exagerava La nota, podia provocar
una mena d'alçament general. })esprés d'una indecisi6, va dir:
- Vine amb mi.

Però ell no es va moure.

Podem parlar aqui.
L'altre no gosà endur-ee'l a la força i, sense una paraula, va re

trocedir. �ots van suposar que se n'ana_va a buscar ajut t , quan tou
fora, les veus van alçar-Be amb tot de come ntar-Le :

No li havies d'haver plantat carae Ara te la carregeràs.
Només pensen a pega r !
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- s6n uns malparits!

Pero algú altre, que. acabava d'atansar-se, digué:
,

n _ To�s hauríem de tenir aquest valor •••
,

No coneixia 1 "hon e, pero imMel1iatament el va sentir molt pròxim i
,

amicil, sobretot quan afeci :

D'altra manera anirien les coses.

tIl Va fer un gest d'assentiMent.
- Així ho crec jo.

Malgrat tot, sabia que ni un sol dit no s'aixecaria quan l'oficial
tornés amb els z-e ror ç os , Però s'equivocava. Dav arrt els tres homes que

comanava, el xicot que admirava el aeu valor va dir en veu ben alta,
molt clara en el.silenci que s'havia fet:
- Ja us atreviu, tants i tan arma�8 ?

}�l suboficia 1 botà COM. si 1 "haguesa in moe a ega t f' };n lloc de pegar
1 "hoae , perb, digué :

- També hi an�veu vosaltres, comunistes elel diable l b� us hem ven

çut !

El xicot va <'Ur s í.mpLeme rrt , amb una tranquil.litat suïcida que es

borronava :

- Bnca r-a no, sergent, encara no. Només a nosaltres, un grapat d "honea ••

I, s_onse donar-J.i temps de replicar, afeei :

- l la llengua, que jo sàpiga, no hi té res a veure.

Llengua de gossos !

'1 xicot contestà r

Butifarra pel qui parla
El suboficial va fer un pas ràpid ende.vant i alçà el peu. Sense

miranent, va colpejar-lo al baix ventre.
¿o��P��f

Tot seguit hi va haver un aldarullo Elf! �s_ s'aixecaven
rènecs �entre els soldats, prudents, preparaven les ar�ese Bl suboficia

va tocar un xiulet quan algú ja li posava la I'là daount, però des de

barraques ja corrien tot d'homes que començaren a repartir llenya a

tort i a dret amb les cula tes deL fusells.

Un dels presoners aconeegui d'apoderar-se d'una de les a zme s i va
..

disparar, pero ho va fer enlaire. Se li van abocar damunt 1 el pegaren
sense pietat C) Després, tot tres, e 1 de l' arma , en Hateu 1 el xicot que
l'havia sostingut, van ser menats cap a les barraques. El presoner que
haVia disparar gairebé no po�ia caminar i van haver de dur-lo entre

tots doe , Plorava com un infant.
Els van empènyer cap din� de la ll�brega construcció,una estança

reduïda i sense finestres on,un cop tanCf>dH la porta, van quedar-se
gairebé a les fosques. NO���1 sostre hi havia una escletxa que els
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pennetria distingi� en�re el dia i la nit.

El xicot cpmenth :

- Ara si que revrem de valent.

- No t'hi havies d'haver ficat. Era una cosa pe.rr ona L •••

- Qui ho ha dit �¡

I despT"€s d'una reflexi6 :

- Si es pensen que ens han vençut ••• E13 donarem molta feina, encara.

MC;D t re I)metiÚlmmJ'!JmsmlmuU1I!ll!)memffl1bmern en q ue d i un 8old e n o salt re s , no e s I

podrà parlar de derrota.

En aquelles ca r-cuas uàncf e s els mot s tenien un dring ridicul, eren
...

.

...

massa emfatics i grandiloqUents� En Mateu, pero, se sen�! impressionat.
,

- Si tots fOBsin com tu... En die t;starell.

- I jo Cros.

no es van donar les Plans, perquè en la fosca gairebé no es distin

gien. El Aferi t e 'havia aga-çat a terra, on ells mat e í.xoa es van asseu

re, i gemegava feblenent.� Cros li preguntà:
T'han trencat res?

- No ho sé. No puc moure el br3ç •••
- No tinc ni un lllu!.!!. I tu ?

En Mateu en tenia c�nc o sis i e n va encendre un ,però si van te

nir �emps de veure res, llevat que la cambra era buida i que la cara

del ferit era plena d'equimosis.
- Si tinguesaim ni que noné a fos una mica d;aigua •••

"

Pero no la tenien. Amb el mocador, a les palpentes, van anar eixu-

gant la cara martiritzada. El xf.o o t 9S tran<�uil.li tzà a poc a poc i

deixà de gueixar-se. Demanà :

- No teniu un cigarret 1 •.•
,

En Mateu els havia acabat, pero en Cros va descobrir que encara

li'n que dava mig. No ho va dir, que era la darrera cigarreta, sin6 que

va posar-la als llavis del ferit mentre en .dateu encenia un segon llum!

El xicot aspirh goludament e 1 fum, e enee adonar-se de la ca ra incons

cient d'enveja°;tü� ela 81tre� dos el miraven. Després, una mica reco-

,
"

brat, s interessa per llur sort:
... .

- Que us sembla que enn faran ?

Éra un noj molt jove, i per això ho de v í.a preeuntar. En Mateu,
Leno t ês , va a r-r onaaz=s e d"espetí.les erb-a fosca. En Cros devia haver

un gest semblant, però va dir.:

M�s val que no ens pce ocupe m per endavant.

Tots c os devien penaaz- el mate ix : els afusel.larien. 111 xí.o o t es

va remoure, ínquiet, i seguidane.....nt es quedà altre cop imMòbil, com si

la mort ja li pugés per aintre.
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Va sentir que en Cr08 s'aixecnva i despr�s, cap a l'altra costat,

prop de la porta, la seva veu que deia :

- Vols venir ?

q'hi atensà i l'altre li va fer encendre un llumí per tal d'exa�i
nar el pany. Era unjPany corrent.

En Mate u va comprendre a ].'act e el motiu d 'aquella Lns p e
...
cci6 i,

en veu. mol t baixa, cornen tà :

- Perb hi deu haver un sentinella a 1 'al tra banda •••
- Probablement o M�s valdrà que busquen una altra soluci6.

[

CI
'\

- ].1 camp e a ta ben guardat •••

ra

\, I

En Cros, per e va t ar que el f€�rit els sentis, xiuxiuejà:
"

- Suposo que aaps perfe etam en t que ens espera •••

"I

}l.!n Mateu va aerrt íz- una ditada que se li passejava vigorosament
per l'esquena. Era freda t el va fer estremir altra veg8da.
- Si, em sembla que sí.

'\
- En pots es tar seeur. I en a q ue s�es ca rcunsnanc í.ea ••• Per peti tes

•

que siguin les probe.bilitats, val la pena de provar-ho. A la nit •••
Ell I!lormolà :

- I aquest ?

-- Ji�s un problema, �s clar. I, m�s que això, un cas de c one c.í.ênc í.a ,

Però et sembla que l'ajudarem a-'algunn manera, si demà a La matinada
ens az-rengLe ren al s eu costat ?

Era nn pun t de vista Plolt- reAlista, i el v a aprovar iMmedia::8ment:
- No.

11

- De8pr�s, potser a la nit ja s'haurà re c obz-a t prou •••
, �-

Tots d oa sabien que s enganyaven, pera en 'lateu assentí
Potser si.

Aleshores en Oros va voler examinar e L sostre i ell va agafar de
nou els llumins. Perh ¡'altre s'hi oposà :
- M�s val que els estalviem. A la nit ens poden fer falta. Quants
te'n queéten ?

El s comptà anb e L tac re t curosament, perquè no li caiguessin de
capsa.
- Trese
- Tres? No en farem res.

A les fo sque fl, es v a � tansa r al ferit 1 li preguntà :

- Tu no en tens? De llumins •••
No. Un encene dor.

Deu ser de metxa, �s c ïaz ,

- No, de tisora.

Si ne'1 poguessis deixar •••
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El noi se'l va treure de la butxaca i, sempre a les p81pentes,
l;encenedor canvia de mans. L"hauria pogut encendre, però no ho va fer.

El ya encendre el Cros, el qual el passejh d'una banda a l'altra, aob

el braç alçat.
Van descobrir que la teulada era el "'urali ta clavada a unes bigues

prines i mal tallades que feien panxa. Un dels trossos d'urali ta e 'ha

via esquerdat i per alli els entrava la �insa llesca de èlaror.

En Ma�eu va dir :

- Dific il$ • o

- Fer què?
• Si no tens bones eines,no hi ha manera de trencar aquest material.
l amb les mans tampoc no pod zem des co iLar el s cargols.

Ho podríem provar •••

�'hi vah posar immediatament. Ajuderen el ferit a traslladar-se
..

darrera la porta perque els avisés si sentia passos que s'atansaven,
,

..

i el xicot, en comprendre que es proposaven. va dir:

- No m'hi podre enfilar, jo, al aostre •••
Ni 1 "un ni l'altre no es van atrevi r a. donar-li falses es p ez-ances ,

Davant llur mutisme, el soldat va clo�re la boca amb força i després,
ben conscient que no li que0sria més remei q�e quedar-se a la barraca,
féu:

Us ajudaré.
Ara bavia dominat/el seu pan í,c primer. Al capdavall, era un valent;

ho havia demostrat en apoderar-se de l�rma d'un dels guardians. En Ma

teu va pr-eme r--Lí, l'espatlla amb un gest a re o tués L, Seg..:btidAMent, ee
..

.

gira al seu company.
- S om-Irí, '1

En Cros, que
,

lles, pero teniR

tua l, i aviat va

.

. ,
,

pe sava I!lenys, (3 enfila al seu damunt, sobre les espat-
.

les mans massa delicades, d'escrivent a d'intel.lec-
haver de renunciar. r.:n Mateu digné :

- S-i ets capa ç d'aguan ta r-me, ho prova ré jo •••
Van canviar de posici6. ne moment, en Cros vacil.là sota el pes

..

del c ompany , pero La seva f'o z-ç a cte voluntat podia m�s que La febiliesa
�

del C08 i a la fi en iiateu es va se nt f z- relativament aa� prou segur
per a}-çar-s-Je amb les mans cap al sostre. ])'entre els seus peus, en

Grms advert! :

- Si pots, afluixa'ls; a±xí després no ens caldrñ entretenir. Però no

els treguis del tot.
,

, .

En Mateu. malda con un condemnat, pero les rosques estaven ben en-
,

.

ca s tad e a i fins 1 tot s'havien c omen ça t a z-ove ï.ï ar , n'altra banda, els
seus dits tampoc ja no d' aqueL) s
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de no manejar eines ni fusta.

QU8J1 l'altre començava a enfondT£>r-se!so1;a seu, va saltar a ter

ra i cOl!lentà :

- Si tingués dues o í.ve L'Le s , potser encara me'n s o r-t
í

zí.a •••
..

La seva era rad ona i , per te.nt, no servia, pero en Cros i el sol-
,

dat ferit les teni en quadrades o Es van treure les corre tges i procedi-
\,

ren a desfer-les amb les derrta ¡ era l 'únic objecte tal..!.ant dr- que dis-

posaven.

En Hateu s 'enfilà de nou , El cap li arribava gjBlhl!!JelM just a 1 "a1-
..

tura del so�tre i aixb li permetia d'aguantar-se, per bé que precaria-
,

mant, sense l'ajut de les aans , Ja estava a punt de co Lv Locar les cive-
lles quan el fe ri t mormol!>, :

- s'atans� algd !

Va saltar al'lb un bot i, mentre el noi, arrossegant-se, s'allunyava
una mica de la porta, ells dos es van asseure de costat, repenjats a

la paret.
Tal com es va asseure ara, sin6 que a la cadira, quan el policia

digné :

- Veniu•••

��amhé aquerrt parlava en oaste11à, és clar, perquè era la seva

gua, i en caste�là va contesta_r� ell totes les preguntes qUB li

ijavien fet al I!lS.1;:!, e on corrt ee tar í.a Le n que li r'az-Le n acu es ca tarda, e,!!
cara que a�uel1 no fos el seu idioma ••• Gairebé va sOl!lriure irònicament
en pEnsar que aquel] dia es jugà la vida per no res. I va pensar, men

tre s 'asseia, que la cLaudí.ca cí
ó

no la feu aquell !!latí, ni la ni t ante

rior, sin6 abans 1 1!lO¡ t abans, i gairebé sense adonars-ee "n, quan ve/en
carregar el rètol de l'establiment. Potser li hauria agrada�, ara, re

flexionar sobre tot aixb, però un cop més va dir-se que es preocupava

d'una�Uesti6 inoportuna en un J!looent i en un indret encara m�13 inopor
tuns. Tenia e Ls policies damunt.

Tots d os , en cos de cazd s a i fUll'l8D1í, es van asseure i l'observa
re, tm a cada banda, com si sospitessin que els seus pensaments s'allu
nyaven d'una ortodogia per ells reconeguda. L"altre, el tercer, ta!!lbé
amb la cigar?eta a la bmoa, es disposava un cop més a prendre nota de

l#inter�ogatori.
Va c ocme nça r el xí co t de la erra prima i d#espatlles corbades, i

va començar m�s amab r saen t que no feien preveure els seus ulls sor! uts,
gairebé irritatso Va dir:
- Ens agrsdaria insistir sobre les vostres declaracions anteriors •••

No era una pregunta i es va aen+í r disp en ea t de contestar. Darrera
d'ell es va obrir 12 por-ta, i els policies hi miraren, peròfos va�ornar

Le

[Ci

t

..



- l l'any tretlta-tresimentre encara

partit An�rco-Vatalanista •••
El va desmentir amb la I!l9teixa

No.

L'altre no s'immut'!l ni va donar-se per aaaabe nuae,
- El par:bit va ser funda t al cap d 'un any de La pr-ooLaaao

í é
de La Re

pÚblica i 'Íou f6reu, gairébe, un de12 primers afiliats.
- Crec que �a oorrecta La data de f'unda c í.ó del partit, però no la de
la meva af11i8c16.

treballaveu all:!, vau 1ngressar al
,
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a tancar sense que ningú no hegués dit res" lJ'intr6.s, fos qui fos, re

trocedia.

Els policies el fitaren de nou.

- Resumim, doncs. La vostra darre ra ocupaci6 la vau tenir al ta11er
de fusteria del señor Vilaneu •••

si.

Era una pregunta sense cap mena de comproI!l:!s, però el xidot només
l'havia fete per tal d'introduir amb naturalitat la segUent :

,

na turali tet

El policia, sense aixecer la veu, proseguí :

Com ja sahbu, disposeI!l d'una rleclaraci6 que •••
La d'en Maristany.
El xicot aS8entí� El de la piga fumnva pausadament, co� una mica

distret del que pansava al seu costat.
- Aquesta declaraci6 ha e s ta t desmentida.
Podríem troj;,;bar al tres pe rs ones dis posa

- :No ho ere c.

es a c or robo re r-j_8.

�;tStor'
Lo rsa te Lxa esposa de), 2eái&tJ Vileneu •••

Es va sorprendre :

l per què ella, pre caeane nt ? CO£!¡ voleu que ho sàpiga ?

Confesseu doncs que l'any tr�hta-treso ••

l"'�l va interrompre, ràpid :

- No confesso res. lIonés vuD di!' que, si fos veritat, tampoc no ho
hauria sabut.

Per què? Us n�amagàveu ?
- No podia amagar-me'n pe rqub no n'era",

El policia va fe r una pausa abans de cont tnua r-,
- Qui vau �iT que us havia in�rodui� al partit?

Me':h va parlar el meu cunyat.
...

De primer heu pret�s que no us en :re oor-dave u ,

I no oe'n r-e co rda v a, aleshores.
- l us nemb'La na "tural no re c o rde r=vo s-en quan no es tractava d'una

,

qualsevol, sin6 de1 vostre parent .? ••



-78-
- fo ho sé. 2antes prE'gtUltee m�s aviat pe r j udaque.n La membrí.a ,

L'altre gairebé va eonr-í.ure ,

Quall vau conèixer en Mari�tany "I

- Durant la guerxa.
dj - Dúrant La guerra? Al p2rtit ?

- si.
- l com és que no vau o one í.xe z-do abans. Potser va ingressar-hi més

.r tard, ell?
.. - No ho sé. Però jo vEde ingressar:i:hi durant La guerra.

Cada pregunta era una trampa, IJerb per ara, i mentre no fossin més

subtils, no hi cauria ..

- (luina posis16 ocupava, quan el va u conèixer?
- «ap. £ra. un afiliat com qualsevol altre.
- I v6s ?

- Tamb�. ja us bo BDmgmmfumm he dit.
- Prescindiu � el que ens he u dit.
- Molt bé, perb la. resposta �s la mateixa.

- I a en Brena quan el van conl1ixer ti
- En ingressar.
- L'any tren ta-tres .....
- L'any trenta-sis.
- En quina dat8. exacta de 1 'any trenta-si'� "I

o ho recordo. Fei poc que havia començat la guerra.
'\

Quin carreo ocupava, al.esllores, en Brena ?
,

- Un lloc de dirigent., ho ee beu rool t b�.
- Quin lloc, concretament "I

B�, ere. el secre'tnri general.
- Vau col.laborar aDb ell ?
- fo.

- Quines re13cions hi vau tenir?
- Cap. Només hi vaig parla r un a vegada.

,et - l amb els altres dirigents, quines relacions hi tenil1u ?

Dire eta II oap ,

- I ilidire.cta ?

Les d'tn simple afilia't. La majoriA no em devien con ixer ni ne via-
ta.

,

- Perb vos freqüentaveu molt la central •••
- .Només hd enava guan celia. Quan m'ho ordenaven ..

- I quan us ho or-denaven ?
,

- Havia d' assist1 r Ei les reunions que se celebraven. Oom tothom.
,

- Què a'hi discu:.171a, en aqueDtns z-e un í.ons �l
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_ Tota mena d"afcrso La marxa de la guerra, la pos Lc

í ó del partit •••
,

,

Tot d assumptes prac+'ics.
Digueu-ne algun.

_ Jo què sé·1 QUestions d'organi tzac16 interna, nomenanerrt de I!2cU!uÍlfllPlm

comissions •••
- I quin era el vostre paper en tot; això?
- Em limitava a votar quan m'ho dcmanave n .

- Tot els afiliats havien da votar?

- De vegarle�, si.
Era obligatbria, l'assis1jènxia a aquestes memmrnm reunions?

- En pril'lci.�i, sí. Sempre hi ha'tia gent que no hi anaven, però.
- I vés ?

- Corn tothom.; de ve ge dee de tot.

Quines vegañes sí i quines veBades no ?

- :No ho sé. Depen
í

a de les meves ocup ac í.on s, de •••
.

,

- Pe rb no ens heu dit que no treballaveu ?
,

- Ai:::b no vol dir qu 19 no t í.ngué a ocup aca one ,

- Es verí"at, us divertieu •••

Ho ba�ia recordat en un�0 àe mofa, i ell no repliche El de la pi

ga somreia maliciosament. Va pz-egurrt ar , i a partir d'aquell moment les

preguntes començaren a fer-les tots �os :

- Us divertíeu tot el dia ?

- Ningú no es dive l'teix to-l; el dia. 11enjava i d o rmí.a ,

El de La piga li colp s_...jà I' e s pa tIla amb la In plana.
- COl!l.pte amb aquest to !

I 1 'al tre :

Heu dit que ten! eu es talvis •••

- Si. No gaires, �s clar.

mmqn�m� De quina quantitat di5poshveu ?

- No ho recordo exacT,�ent. D'uns flilers de pessetes.
Uns milers (le pessetes?

- Pocs milers, �'13 clar.
- TenIeu un copte corrent ?

Va vacil.lar, però a la fi digué ;

- No.

El altres s'havien adonat de la seva inseguretat.
,

- Per que heu dubtat ?

- No he dubtat. Pregunteu. tan seguat que gairebé no tinc temps de res-

pondre.
- On guardàveu els E'lstalvis ?

- A casa.



- Teniu compte corronè.

- Si.
On ?
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- I pe r què no en una banca ?

- No tenia confiança en aquests est �i!!lents.
- Pe r què?

No ho sé. Un conegut meu va quedar-se sense res quan un banc va fer

{) suspensi6 de pagaments.
Però ara heu canviat d'opinió 1

si.

- Als banes Arb1.1s i Hisp'�no .Americ�.
,

I que us ha fet canviar d"opini6 ?
,

- Un c one rc
í

an t ha de

cions, per no haver de

tenir diners al banc per facilitar les opera-
,

manejar tantj diners, per mbtenir credits ••• Ales-
,

hores no comerciava en res.

Van fer una altra pe t
è

ta pausa, durant la qual el, policia de La pi
ga llençà la punta de la seva c í.g az-z-e'ta a terra, sota La tatda.

- llotrocedim uca mica. Tenieu UDS milers da pessetes estalviats. Quants
milers ?

Ja us he dit que pocs.

Perb quants? Deu mil?

- No !

- Sis?

!Llampoc.
-Quants .,

•

Nerviosament, Ln ee nba de recordar les condicions pz-edomf.n arrta a-
". ..' ... 1l

bans de la guerra per ta L de donar una suma pl.ausible ,pero tot aLl.ò li

semblava tan lluny� que ja li era 1mposci'ble d'establir una escala va

lOTativa. Una mica a l'atzar, diGué:
De quatre a cinc m:i.lo ••

- Quin sou guany�veu ?

No se li havia a
......
o uñ í. t de calcular-ho en relació a a que e t extrem

Onze pessetes.
- Tres centes pessetes al mes ?

- Si fa no fa.
- I havíeu . d e viure v6s i dues ge rman ea vostres •••

Darreram.ent norsé s jo i una ge rm a n a, L'altra es v a casar. I, cie sol

tera, treballava �

- I quarrt de temps us semblava que us havien de du ra r , aqueat es qua
tre o cinc mil pessetes ?
- No ho sé; no ho vatg caJcular mai.



No recompensaven els vostr.es �ex�eis ?

.,., En cap nonent no vaig pres '!;ar serve in que.... no fossin els normals d'un

afiliat.

Se'n podisn pre8t�r d'altres, dóncs ?

- No us entenc o

- si, altres serveis fora del corrent •••

No pas �Uè jo s piga.
- Per q ua ho heu dit, en aque8t cas?...., ,

- No he ait res. M'heu volgut interpretar Pla13I!lcnt. D'altra b8nda� su-

poso 'Iua els membres que treballaven a les oficines devien cobrar un

sou, com qualsevol empleat.
- I vé a no vau ser me.i empleat del pe,rtit 'l

.... - Noo

No considereu que formar. part {lel grup onze entrava en una catego
ria profess.ional ?

-
- Ja he di t que no hi havia cap grup onze.

Heu senti t t;JUfi e I vostre company us acusava de di.rigir-lo •••

Després ha dit· qu e men tia.

- I si mentia a Leehoz-ee ?

- Aleshores à eia la ve:ri tat.
- Cap á qiitina da ta es van organitza r, e 1 e grups ?

- No ho sé. Hai no veig saber que se n'organi"tzés cap.

�l de la piga va dir :

- Poseu-vos dre "t.,
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- Què pensàveu fe�, quan se us acabessin?

- No pensava fer reS4 Sab:i. a que em I!l\tili tzarien i que cobraria la ma-

teixa quan�itat mensual.

I no COI!lpt�veu amb cap I!l�S ingrès ?

- No.

I La subve no
í ó

del partit ? ••

- ,tai no vaig cobrar cap aubvenc t
ó

,

-
'

.L:-S v a qJleàar tan s obta't , que exo rana :

- Eh ?

� Que us aixequeu, UE dic !

Va obeir, encara es�ranYat. Elis rtos no es van moure de leG cadi

res, de manera que va quedar-se entre els dos hQmes en una posiciÓ a

pa re rrtment avarrta t j ada , però en el fons molestosa, v
í

ojen t a i tot.

Alhora, observa que el to de la veu dels policies havia canviat percep-,

ti blen errt ,

- Quan e6 van organitzar els grups?
- Uo ho sé.
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- Quan us ve u fer càrrec del. c omanamen t del grup onze ?

- !.iai no vaig corsa nar cap Grup.
- Hi havia un gr-up onze abans que e L e omané ssiu ?

Mai no vaig comanar cap gz-up ,

- El vau organitzar v6s ?

- Mai no vs.ig particmpar en cap fein a d 'lJrgani tzaci6.
- Dc qui rebieu les ordres ?

- No Tebia ordres 0e ningú.
Actuaveu pel vostre compte ?

,

- riai no va í.g teni r cap ac uue c
í é

re pr-en sible.

- Com sabeu que era reprensible '?

- L
.....actuaci6 dels patrullers era reprensible.

- Era un grup de patrullere, el grup onze 1

Era inútil que donés respostes negatives. Ells seguien
, � , -'

e, més que aixa. pr-oce da en com si h agué adme B al. I o que no

proba b'l emerrt amb la intenci6 de fOJ'çe.r el e eu assentiment.

- No hi havia cap Grup onze.

- Quin núnero tenieu, doncs?

- Cap. Mai no veig saber que existia cap grup.

Era potser m�s aviat ung colla d'amics que un erup ••• oficial?
- No tenia veritable amí.s ta t amb ningú del partit •

endavant

admetia,

..

- Per que ?

Mai no·vaig tenir ocasi6 de •••

- Ni aob l'Ar's ?

- .A ell el coneixia d'abans. Era l'hoI!le de la meva Germana.
,

Va ser ell qui us proposa de crear el grup onze ?

Mai no vaig o re a r cap grup.
- no vau entrar al partit per rlitjà el 'e-l.l ?

- Me'n ve. parlar i pz-ou ,

- Ja tenieu eotudiad2 la formaci6 del$ grups, al�shores ?
- No hi havia cap grup de 1 a !'.l qna que dieu.

Va estintolar-se lleugeram�nt contra la paret que tenia darrera,
..

molt propera, pero )a veu del policia de la piga cridà:
- No us repengeu !

2_'orn!; a se pe rnr- se el e1. nur ,

- Quant de 'temps van durar les activi tats ¡tel crup?
No ·é res de cap grup.

- A quina data us van Mobili�zRr ?
- Molt avia t , a pr-í.ne re d e L tren'ta-seto Al cap d'uns neao s d'haver-se
creat l'Exèrcit Popular.
- Qui us va sub�tituir. en el comanement del grup onze?
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- No ern PO�iR substttuir ningú. Jlfo hi havia cap grup onze. Mai no

vaig comanar cap grup.

- Us va substituir en Maristany ?

- No em. podia aubst í, tui r ningú ....
- Qui'ns eren, els vostres hornee ?

- Quin 9 honea ?

Els de 1 grup.
- No hi havia cep g!'up ..

A més d'en FIarif,nj�nYt el vostre cunyat, en l'�ala'tEl i en o.)alt, qui
hi. bavia ?

- Ningú més.

E�1 va fer un 811 en ej. que pes�l d:i.ntre aeu com una gota de plom fos.

Els polictlHS es van mirar entre ells i el de lê:l: cara pril'lB fins i tot

mirà cap al qui escriv::l.8, el qual li retornà la llaBbregada. En Matau

s ""adon� que afiiuestjcoP havia dit una 11a1:a'11a rle maaea , Però no ho adme

tria. Si volia, •• "':1 pigat. gairebé dolçat'lent, va repotir :

- Njagú l"lés ?

- sr, nirlgú f!l�s ..

Ara ho v a dir a po aba , cop! s
í

íos llJ.II!l'i...l'YJ.!lfll...1!lllJ.1l.t!l.1ha totalElent natural

respondre amb acue ï.ï.a mots C01!lp?...orneteèors.

- Ningll m�s deu voler dir que els home e qt.E' acabem d'anonenar si que

en for�av�n part i, per tant, �ue exis�ia un erup •••

- No,ma& no n'hi va haver cap.
'lo

- Per t:Jue heu dit: "'ninglJ_ l!!�6'f-t doncs '!

- Què havia de dir ?

Vós ho aabz-eu , Només éreu vosaltres cino ?

No 8� r.es de cap grnp ..

- Què volieu dir amb això de Hninglú I!l�8" ?

Qne no hi havia nine;d •

..

- I per que heu ait Hm'SU ?
�

l�o una mancra de parla r.
- De{Pàr:13'!: com ?

Ara que havien 1j�obat aque)_l fil condm.ctor,. ja no l'abandorlsrien.

Amoinat, va adonar-se que, per culpa d'aquella fresse dissortada, l'es

pe raven hoz-es aupï.enen ta rd ee de llui�a. J48 paret era tan propera que

sent:! la temptaci6 de repf?njHr-s'hi d!'J nou , peTò aab
í

a que ells només

eap craven un Be� t per rsan« 1.'-11 que �6 pos�s are 1;. Va resistir donce

1 'impuls i V? c on t í.nua r plantant-los OB ra sensà de fall.ences.

:No ha sé.

o - l'ja que pot�H�r parleu ne ro ue sf II
-

-.

- No.\'
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Què VO.1J.a dir "'ningti .rrl�S ti -!

- Que no conec ningú m�a.
- Que no coneixeu ningd m6s de qui ?

- Que no se m'acudeix cap I!l�12! nonfte gent del partit •
..

- No parlavem del partj;�, sin6 del grup onze.

- l�erò voéaltres m'heu donat els noms d 'una mili tants del parti t.
- Eren els components del erup onze.

ho hi havia cap grup.

11 amés é re u e 1.11e ?
- lo hi havia cep grup.
- Con sabeu CI ue ua 1)&rlem d -'un flXU.lh ara 'l
- ni acabeu de fer referencia..

.. .#

- Per que heu dit t'ningú més� ?
,

Tenia une 8 ganes immenses d_' agl'eàir-los, d e colpe j ar=.Loa La boca
i arrencs r a o éz-re r cap a 'La porta. Va comprendr-e que e s ta va a punt de

perdre la seromi tat per culpa
.

d' aquella prebunta "lian oba tLnadamenf re-
.. ..

pe trí da i serra les d enre , sense contestar. Pero no va servir-li, la pre-

gunta li fou formulede de nou. :
..

Per que beu C. it "ningú més li ?
."

Volia dir ningú.
r els altres t a empz-e insi81.ien't8 :

,
, t

- Per qJle heu dit Uningu mes It, doncs I?

Era p�r embogir! Gairebé va cridbr :

No veieu q ne ja ni s (; el que em díe #!
,_ � , L u "'"Ereu nO!!l�S en ualt, 1 Arcs, en ari

......"tany" en alats 1 v(;s ?
No érem ningú.
Ningt1 m�fl ?

Ningú !
- De primer heu dit ningú m�s •••

e

'I

,

Inc�ientment, va tornar a inclinar-se cap a la �aret, pero a

bans de tocar-l a ve añona r--ne del que f la i s
"enca1:car� de nou.

'

/I

Contesteu !

Volien les r&spGstes ràpides. Com uné? mu.la, replicà:
- Volia dix ningú.

Bl de la piga Dorpmrà. En el fons, dev26U estar tan causats com

ell.

Quan vau ccnê Lxe z- en Sal t ?
- No z-ecor.jío haver c onegut cap �..)alt. Es un nom que hen di"!i vosaltros.
- I a en Maristany ?
- No ho sé. Després d'haver-se afiliat al partit.
l e. en .1Jale ta ?
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- Ta1!lh�.
- ·....:a.JYl.òé què ?

- Quan ja �ra del partit.
- I a bans no en coneixien cep ?

- El meu cunyat.
_ Vau escollir els vostres homes o ells us van escol�ir a V68 ?

"

- No sé que voleu dir.

U_,\ , .

e van escoli.ir pe7:'qu� els c o.jaane as i.u ?

- No comanava ningú.
- Per q .......uE; vau aasaae í.naz- l'industrial Blanes .?

Ho hevia prer;untat l'aItre, potser per introduir una diversi6.

_ No he assasoinat mai ning6. No conec ningú que es digui Blanes.

Què us havia fe't ?

- No res. No el coneigia.

- No e�veritat C) us el vau ana r a treure d 'una casa/del carrer de Con-

sell de ent', on\s'havia re:r'ut�ia"t�?
No 9é res de cap Blanes.

r li vau donar el passeig ••• al cementiri de Moncada.

Mai no he es tat al cenen t':_rí de Moncada.
"

- On els mataveu, doncs?
... ,

- No natavem ning�.
,

QUina era la funci6 de l�s patrulles ,dones 't

La suor li raje.va a doll pel front, m.ortificat com se sentia per

In positura ereota a qu.� es veia obligat 1 per La tensi6 del aeu espe

rit, m�8 vie;ilant ara que havia c onê s un error en les respostes. Calia

que al.'L"o '

no es re pe 1il.e-.

No ho sé. Nai no vaig saber que hi hagués patrulles.
Voleu dir que no en va u sentir parlar naf. ?

No pas de patrulles del partit.
- De qhines� dones?

No ho sé. Hi havia grup� d'incontrolata.
- l no ho era, el grup onze ?

- No sé pes de cap grup onee ,

Us hi van obligar, potser, a to�ar-ne part?
- Ningú no em va obligar. a ros.

�

Ho vau fer vo ï.un turd anent ?
,

No. 4a1 no vaig fornar part de cap grup onze.

Tenia la boca seca, enganxa da per a q ue'l La insifJ tèn:ei a �e ¡_;;ota que

acaba per foradar La pe d ra , Era dolorós allD d'haver 'de girar la�len
gua semp-re de La I!l.B_"teixa nane ra per tal de reproduir un a SO?S irlèntic�
unes paraules que ja es feien maquinals. Era per aixb, perque ho aabien

� /
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Per que ?
..

Pez-que . no devia forrqa� part de cap grup.
, ..

O potsèr pe rq ue no tenia cap necess í.t at de parlar-vos-en, oi ?

- No ho sé.

Què, no sabeu?

Si �enia necos�itat de parlar-me'n.
lio podia tenir-la, si treballàveu plegats.
No hi treballàvem.

@ Per qu� no us ho deia,doncs ?
,

- Que m"'havia de dir?

QUE'} formava part de 1 grup onse ,

No c r ec que hi hagués cap grup onze.

Els policies van fer una pausa i e a van mirar, com si s'adonessin

que l'int�lToga�ori se'ls escapava de les mans. J csprés l'altre demanà:
- Per que no ens conteu les vostres activitats a partir del monerrt que

,

vau deixar la feina ?

Ja les coneixeu.

O e í,a que La vau _eixar pe r fE' J'-VO s c�lrrec del Grup onze ?

xIo, no i no ! Però ja us ho he anat contant tot .•.

No hi fa ref¡. liepetiu-ho. Conenceu per quan us van acom:íadar •••

Va ser poc després de començada La guerra.
,

- J a for�!1.ave u par"t r!el part
í

t, e n al'} ue 11 ncnerrt ?
,

- ili hav
í

a Lng re s ....a t moL t poc abans ,

I an ter Lo z en t , de quin pa r t
í

t éreu?

�e cap. Jai no rzvia es�at hOMe d. partits •

..

- Pe ro vau ingressar a 11Anarco-Ca"";alanis'ta •••
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que anaven repetint les ma t e í.xe s preguntes Çl

Qui en for�va part ?

Ningú.
I en .I.·laristany,

- No ha sé.

....

l'Arés t en �alt i en ·!.lala ts ?

Què voleu òir ?

- Ningú no em va parlar mai de res.

Mi el vostre cunyat ?

- No.

- No us 1ienia confiança?
- b:!.. Em penso que si.

Nom�s us ha p�nseu ?

No, Ho ;:.é.

I malgrat això no us en va�ar1E_r mai ?
....
no ,
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- si.
- r aleshores vau deixar el treball.

- No pas de seguida.
e Perb abans de mobilitzar-vos •••

- si.
- On us van destinar?

- A un camp d'instrucci6 �ilitar.

- On ?

- A Manresa ..

- Us hi vau incorporar ?

- Na"turall!l.�nt.
- Quin camp erà ?

- Com voleu dir ?

- Devia tenir lm n on , oi ?

- Un núWero. Era el nïine z-o 1, em sembla.

- r després �l

- Vàie passar a la Divisió 32
- A quins Brigada ?

- Ia 142.

De pril',ller e_ns heu dit la 137.
- Va ser més endavant.

- Molt bé t La 142. On f6reu destinat ?
�

- Vaig estar a molts llocs. Per començar, a ,,,'(rnooa •••
,_ A quins fronts vau lluitar ..?

Al a"Aragó. i d es pr-és al de Catalunya.
- Quan us van transferir de brigada ?

No ho recordo exact aaen't ,

:

Oap a prine a.pa s del trenta-vui ty potser.
- I des de la vostra incorporació fins a prineiwms del trenta-vuit, a

1L,

quins altres ind�s vau estar?
- A Cervera, a Butzenit •••
- Al front, no ?

- S i , j a ho he dit.. AId"A ra g6 •

Quina companyia co�anàveu ?

- No en comanava cap.

Però éreu ofioial ?

- No.

- Què éreu ?

- Soldat.

Quin s contactes 'teníeu amb el partit ne ntre éreu al'exèrcl t ?

- Cap.
No coti t�àveu?
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.' ,

a ax o S'ili.

Per quh no us v�u donar �e baixa?

No ho s
ê

,

,

llar que US veu afiliar?
I

Per poder corrt í.nue r t re ba Lk an't si no em l!lobili tzaven •

•
- l, un cop mobilitza�t per que vau segui� al partit? Ja no us era

de cap utilitat •••

No ho sé. Per c os t ua , suposo.

Durant aque e t tempe; de que parlem, quantes vegades veu estar a �ar
celona 2mb permís ?

- Bé ••• noltes.

Quantes ?

l'urP.nt al.gunee tePlpOr8 dee hi venia cada quinze � Le e ,

- I us donaven pernio tan sovint ?
- No; rlE"l p ro n

í

a ,

- Qu voleu dj.� ?

- Que m'escapava.
- Us escap veu ?

- 81.

l>er què ?

- lleI' veure La fa:rn.:f.J.ia.

l'erb per què us havíeu d'escapar "t

- No m'havia d'eBcapuro Perb ho feia.
- I us ha toler�ven ?

sí i no. �ots ho f�ie�.
- I qu.�n �rep: a Butzenit terlb� fI

- No, això centre er2 relativament a prop de Barcelona.
- Quants (lies us podíeu quedar a casa, en aquestes co .d

í

o í.orie "!

Un perelJ.. 'Dissabte i tiillPlE'nge, c.;eneralrlent.
O sia �ue els restants dies de la setMana éreu a la vostra base?

Si.

Des que us van mol)ilitzar fins a l'acnbE'.;nent de la guer ra 't
(� í• ..J •

Pr�ct1cal!lent, doncs t durant aque e t pare 11 d 'anys no vau viure a .oar
celon�.
- Pràc1:icamen t.
- No obstant, olu vostres veIns sempre us van VAure aqui.

JYo és VE:1"i ta +..

- No Uf::1 van veure n aí, amb un í.f'o rme ,

TaMpoc no és ",crit8t. De ve gad e s fie'} treia, a íxb e f , Mai no n'havia

agrD�n� portar-ne.



,
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� Per què?
- No m'agraCiava .. Més I!l'esti�va vestir de paisà.
- No teníeu por que us detinguessin ?

- N'o.

- I si us demanaven els papers ?

- :en tenia.
..

,
- Pero diea que us escapaveu •••

- si. Però er! teni8.

- 71 de permís, tafflb� ?

- I d'on el
.....
8 trèieü ?

Me'ls proporcionava un xi�ot de les oficines.

_ O�t a ix·ò fi?

- A vnrdona.
- I abans ? I després ?

- De vegades, si convenias faJ.sificava les dates.

Quan venieu aquí, freqUen�àveu el par�it ?

..- Jiro.
..

- �¿u8rl vau coneixer doncs els vos tres conpanye ?

- AbE'ns qua em mobilitzessin •

._ AdMeteu d ono a qUI:3 eren els vos tre s companys ?

- Tots aque c t e que he u anomenat? Sí, llevat d'en oalt, al qual no re

cordo. Eren companys d e partit.
- On vivíeu, aleshores ?

Irrterioment, v a somriure. Ni això no saba en , cosa que no els ha

via privat, feia un nomen t , de Gir que els veïns el ve í. e.ji c orrt í.nuamená

a ciutat, Es va adnirar una mí.ca ril.J.filzuBem d'haver estat ta: pruden t de

canviar de domicilj_ només acabada Iq guerra, "t;ot 1 q.....
ue allí on vivia

totho� ignorava les seves activi�ets. No va �mprovisar, però, en con

testar :

- Al carrer d e ..Le pa. nt ..
- On, l1el Cc rrer rl a JJepant ?

- Al �d�ero 170, principàl, 21.

De reil11 va mirar cap a 1 'irlèividll. que escrivia apLfc adam ent , pero

ja podia apuntar-s'ho tant COt'l vulgnés, que de poc li serviria. A la

casa aquella, r-eoone tr uí.da , no hi quttdeva cap dels velns d'abans. I

la família q ue ocupava el principal 2! s 'havia exiliat. Si investiga
ven, es trobarien davant d 'una pa re t ,

- Quant de tenps vau habi�mr aque�t dOI!licili ?

Dur¡:-111t to t el "temps de 1 a guerra.
- Per que ol vau de i.xar , des prés ?

,



Qui ?

- La meva eernsna i jo.
,_. I per què a dispesa ?

- Resul tE',va mée e c onbraí.c que man nen.í.z- una casa. I eLla no estava tan

sola .. J�ren uns arrí.ce , d Lguen uns coneguts e

- Con es deien ?

- fires. l:."'n Bonifaci Mj res i la seva rnu.Ll.e r-,

Ho sabien, ells, que pert.anyíeu el erup onze?

- :::¡ab5..en que era Baldat.

No hi pe z-tanv í.on , aquos ts Nireg, al partit ?

- No.

- Dí.ue u que se'n van arvar ••• On ?

- ]IT o h o El é. A Amè.ri ca ç em p ens o •

- De q 11è e ls coneixíeu ?

Es va a r-r one ar- ct'espatlles.
- E�s coneixia, ves •••

On els vau covnèixer ?

- Jm un ba r. Vull tiiI' a en Bonifaci.
- l us vau fer prou a�ics perquè us dugués a casa seva ?

..
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La gent d'all! se'n v�n anmr.

- La gAnt d'allí?
- Si. Viviem a dispesa.

- Tenia dispesa.
- No hi �I'eu El ols �l

No.
- Recordeu els altres hostes?
_

V arranerrc ,

- Qu�. eren?

tIlt � 'I � bl'- n emp __ ea I�€' a a a ca era :!_ un me e ure ,

- Con es deien ?

- No ho recordo. Els vaig con�ixer poc.
"

conce�ir un petit repbs,pero ell no se'n benefi-Fl policia es va
"

cià, perqu� el s�u company ja
- Quant pa��veu de dispesa?

Tres-cent;�pes8etes.
Tree-centes pessetes ?

esp1"�f::' ho van apujar une nn ca ,

pro seguia :

- Quant?
- Fins a cine-centes.

I Ci'això en di eu una mica ?

Ve co_nprendre que no li calia oon t e s te r ,
,

i espera la p�eeunta 8e-



-
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güent. ,

�eu di"t que l'exercit us pagava tres-cehteo pessetes n eneua Le •••
,

- .ens

ci- �J •

n'on sortiRn, les restants?

_ 1a meva ge rtaana té bones nans i feia alguna feina pel seu e onp te , a

eusa nace ix •

- Quina mena de feina ?

Camises.

� Per qu í.n a empresa tre baJJ ave ?

l'er l'exèrcit.
l v6s amb qUE; YflB man teníeu ?

,

- }:m manterd a l'exercitI>
.. �

Pero �ls r.ies que pRss�veu a Barcelo�a •• r

, �

- Tot sortia ele les tres-centes pe s se t e e i Gel treball � 'e:Llso Encara
Iqueíava tID cul dels I!l6US estalvis.

L'al·tre va preguntar amb ironia.

- No us els havíeu r-e bentat tots, doncs �?

- No.
- I quan se us van acabar?

. b ..

Aleshores ja no poflia vem.r a aroe ï.one , pe r-que e ra !!l�BS9.. lluny.
- Amb aixòr heu oblidat le. subve nc í.ó del partit •• :
- Hai no vais e o b.rar- cap fa ubve nc l.6.

Ls roda continuava girant i es tornaven 8 trobar al punt de par

tÜida. J�' e�l tave tríp , i aque lJ.a pe 1'L.tmjgada pernane ça entre s l.Ls doe ,

dret, encare conttbula ta fer-lo posar nervi6s e

- Ho sabf a, la vostra germana, qUE: pertanyiau al partit?
Uaturulment •

.... l que formàveu part de les paur-uLl.es ?

Ivlai no vaig f'o rnaz: part de les pa tr-u I) es.

l�o aab í.a�
- Sabia que f'o rmeva part del pa r t í.t , r-ee més.
- No obstant i això, ella ha dít el contrari.

Ella ?

t'he� inte�rogart� aquest �igdia.
L'heu èe�1nguda ?

IJ 'hem. intcrl�ogada.
110 e "ho creia. 11'a1 trn banda, aab

í

a que ell Q no podia haver-lo ve-

nut; abans hi deixaria J.a pell. !
Uon�s l1S pot have r confir!!lat les meve s declBracions.

Ha parlat del grup onze, el vostre.

No pot 8er� No formava part de oap erup, jo.
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- Dance de uue �ln coneixia ?

- ?o �ls coneixis.
- J�:t'n vau parLe r v6s ?
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- e one ix en !"la r:5.. t any , en ¿'lala ta, en Sal t ••.

.. .

- No GIs pot cone2x�r •
..

- l'er que '?

Cap d'ells no havia vinGut oai a casa.

- l'fa �:reu amd ca ?

- Coneeute i prou.
- N' e ra, e)_ la fel pa rt it?

- Jo. 1vIai no va ser de cap •

- No ho JnRlI.l!lrul1rll recordo. No érem pron amics parque li'n parlés.
,

- Sabeu que pcde@ c onprov a r toteD les voe tz-e- d e cLar ac t ons ?
- f):L I COJ'Yl més de pressa ho feu, rlilJor.
- M6s de p ro eaa a ca ba r-e u si us decidiu a confessar.
- JA. ho faig. ConfesDo el que sé.

El de la piga al nas es va arronsar d'espatlles. L'altre digu� :

- Hi ha tcstirlOni s que van assas8ànal]Í'lOS sèn ;¡:'argue:r_ s , p er exemple.
- No n'hi pot haver.
- Per què ? No ue v El ve ur-e niúgú ?

No ens pof ia ve ure ningú. Mai no vale assa sinar cap mo s aè n Ji1argue IS.I
Qui el va assaB�inar, 60ncs ?

- }jj_ngú.
j'

- No el vau perseguir pels bas "':08 �e VaJJ.vidrera ?

D Durant La guerra, mai no vaig estflr a Vallvidrera •

... �ro s 'havia refug:i at en una '1�or:r.e ?
- No co�ec cap �ossèn Parguel�.

"
.

- Com sabeu. que es eia mOSBen Farguels ?
.

- }.ro bo sé. Ho hen dit.; vosaltres.
- Qui el va matar, en Maristany o vt)s et

- Ni l'un ni l'altre, que jo 8�piga.
- Que v6s sapigueu?
- No puc pas r.esDomJre d'ell� em ee nbLa

Sabfeu que er? un pa truller ?
- No he dit sixb.

,
- Ha podia haver c�t8tt pero?
- Podia haver estat qua Le év o), cosa. No sé ref' de La seva vida.

.. ,

- Pero en Maristpny no coneixia en Vilaneu •••
- I b� ?

No podia �fl1jar-J.(), (0'11.
- ria i 11 o h a he dit.
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Qui el va assassinar?

- Nc en +í.nc ni idea.

Un delp, homes qu e el ven anar a buscar z-e epon í.a a la vostra disc!'ip-
o
í 6 •••
- No ere jo, doncs. La victua ho deu saber perfectament. Em coneixia de

sGbrE:s, e lla.

- Qui el va anar 2 buscartdoncs ?

- No ho s�.
- No e ren ccnpany= voe t re s ?

- No.

- Con ho sabeu ?

- Hai nj_ngú no em va parlar òe res.

- No e r-a ningú del grup onze ?

- No coneixia cap grup onze�

:r::l policia va callar :.1.., a re , l'altre no va reprendre l'fnterroga
t�ri_ �lots do s es van quedar :mfrent-J o, el de la plÏiga dOB (le La p!'ofun
ditat dels f3"";::us ulls pe1;its i enfonsats i, Ila1tre, des sota les par

pelles une mica ac Iucad ee , Aquest va encendre un n cigarreta, mol t lenta

men t , sene e Beixar de c on tempLaz=Lo per d amunt la f'Lama del aeu encene-
,

dore In �e la piga va fIni tar-lo en tot, pero e...ls seus mov í.m =nt s eren

mla vius. Tots do s tenien els ulls buits fl mancats d' expz-e a s í.é, i en

�8teu senti qv.€ el cot- se li encongia. Què havia di t ?

:No havia dit res. lJ'un i l'altre, però, de sob't s es captenien com

si un detall revelador hagu�s saltat a la llu�, un detall prou impor
tant per deixar-lo nadurs r fins que ell aca b�s per adone z--ee

"

n sense

l'ajut ne ningd. Però no era veritat, fe�.en com�dia. Les dareres parau
le3 que havia dit no'feien m's que insistir en el sentit de totes les

que pronuncià en el trenscurs d' aquella sessi6 i de La passada. Tot es

podia resumir en un gran no.

]'08 com fos, alàs cOJ)tinuaven c811a't8 i el mireven amb insistèn
cia, gairebé com ei volguessin oOI!l.unicar-li un l!lisGatge ocult, maSBS

I

remot encara per cor::fIi�ar que ell el comprendria en aquerrt ef�tadi primer,
abans d'avançar a pOE a poc cap a la superfieme nuc p). :faria evident.

Era una trampa, només una trampa. Volien, dee conce z-taz=Lo , pero no
II

heví.e n escol) it €}l nomen t m's indicet 41 Es ve sorprendre penean t que ben

mtrat no en sabien prou. Tot l'interrogatori mancava dlordre, de rigor,
havia estat dut a l'atzar, si més no .epal!lEm.P!!!l.!ln epar-errtmerrt , i ma t no

havien dit res, no havien pregun1:iat res de verament comprorJf>tectoro Mai
no 1 'ha vien posat E!U!lI!l.I!l1lLT'IlImID entre l'espasa i 2a paret, excepci6 feta,
PQt6�r, d'aleshores que tin6u� aquella badada. P�rb aixb ara quedava
enrera i no era de creure que el silenci ac tua L s 'hi referia.
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n'altra banda, pero, era indiscutible que tampoc no devien callar
po rque si. Hi havia que s cora que ell ignorava i que forçosament es refe
ria a los paraules pronunciades entre ells tres, tota vegada que ningd

C-
dc fore no hav í.a aportat un fet nou, una prrCisi6 de l'ordre que fOBt el
coneiA:ünent de la qual p oc í.a des aunúaz- totes les seves afI rma c àone , con

f:dmdre'l, o demostrar que mentia i que havia nonvt t des de bon comença-
0a

men t.

No, potser nc callaven pe rq uç sit pero aque i I e í.Lenc í., si tenia una
�,

\ Ifinàli�at, �c seGur que obeia a llur desig de fer crbixer In seva �nBia,
de (tnr-lo a escorcoLi,ar-se per si pouava Ulla mien l!l�B d'inquietuò en

a_luesta investiga_ció interior feta a c egu e s - car no e ab í.a què havia
d'e xarrina r � e

í

eJ. s I'101:;8 prc nuncá a te i que po riiE:n con tenir Im a f'a Ll.a o
- el mat e í.x Eilencj_ ccne í.de ra t e o,..)Jl un fet que no s'ht r-e La o í.onava i, al-

hora, tam�oc no era �ndependent d8 la sit�aci6 que vivien. ;
L' obsta e I.e que el li riv avala .'

aclarir-ho e ra , !!lés que res, de natural,2
sa fisien, tota ve gade que CO!7J pOI�ia esperar-se que pensés mll.ellPlÀ8!MF!Smm
SlmmMm�Jmmr.u\\P.!Jb prou àgilaent mentre era dret 81ÏhMPIlf1IiT'ldamF'J1!Ul!l a llur davant"
censat d "una inrilobili tat forçada e n a<}uelL:: d os pane quaòré..'ts que ocu

pave n €1,:J S eus .p eus, no q ui et s d el to t mlgra t que en terü en l' obliga-
c í.é , 8in6 a epLaçe rrt=e e ara i arl�B Ilf>uge'J:'ar'len't, e e nee e o z-t í.z- (�"aquells
quatre rajols que aepa z-aven les oací.re s de la p are t on no podia repen-..

j.:u'-se pe rq ue e Le policies no li ho permetien?
I e Ll.s éompt¿tlcm amb aque e t obe te c l.e , nat n o havien nenystingut

l'efecte psicologic d'aquE':la posj.ció El La qual l'oblieavenò Ara afegien
un eupl Lc í, !lOU al suplici vell, puix qu e c�e suplj.ci es tr8ctava, refi-

...

nat, subtil, ga
í

re bê no a pe rerrt , pe ro cert, indiscu'tible per a ell que
era l'nome condemnat a res�ar dret d�van"t; e1$ sis ulls hos tn.Ls , els dels
dos interrogadors i els cte l'altre que escrivia, si b� aquert gaireb�
n_o colmptava; e 'havia acostumat a p.ree o í.nò Lr- de La seva preG�ncia i
molt sovint fins i tot tenia la i�pTcssi6 que no hi era. Tot i que el
mi.cB'(Is·, tampoc are. no semblava ben 'p2'Bsent', potser no tan sol s perquè

.mai no hav í.a d
í

t cap paraula ni havia intervincut per a res en tot a-

llò q u e B'es evenia, sinó rerrJu� sAtn'_lElva d'una sJtra aena , era I!l�B
gran que elB d os x

í

c o ts
, mqa VE'il, i el seu AA[;l:ilar'd posseia un a qUHli- ,

tat dc d í.e cre s á ó

, de dcsinH::r,)S, que despersonalitzava La hostiliijat.
Va moure el s p eue , dèspJ.açaTI1j-SP, un COIJ r:1�s d 'una raj ola a 1.'al

tra c í.ns del redui t espai de qu� ctÜj:)0�5aVa" Els (lop po'lí.c í.e c van conti
nus r !1mrant-lo, cen De fe r comen tor.is, aerie e mo at rs r que s 'hr;vi en adonat
que canv�ava de posici6, tot i quet a m's dele peus, havia �ocut el
cos, a71§unit:jf·t pe r una pru'í j a Lnc on te n í.b'l.e , l!7'oY(Jcatb per- 1 'engu2l'rd
d"elle. do 13 bobx.í.ns que f'unavnn Lerrtr.men t i e"...l EliX'(:lVer1 a través riel



ro bo faria, no e Ls done.ria pas acu es ta satisf'acci6 i, si volien saber

ql<E:ÜCCI!1, ho bar z-í.e n de p re gun+at - �_ ni Flix:! no e I.s servtr1a de res,
"

t< pt:>rçue ell repeti!"ia 1e8 pe z-auLe e que dieué abEITI�., negatives i z-e be Ls ,

b Però quelcom el �inava; el silenci, les �irades, la seva positura,
tot es comoa.nava per afleblir-lo, per smcav8.r ls seva voluntat, potser

,

no fins a l'ez-c:reJ7l. d'obli-Z8:t'-10 a vendre's, pe r o prou, 0C tota mano ra ,
" '

,

parque ells es pogllessin adonar que l'efecte psicoloeic no s'allunyava
d 'all� qu er proposaven. }�ren com d os ca çad ors anaga ts dar z-e ra una ma-

�

tat a l'agmit del pRS d e :La b�Jstié) indefen::::a i en aoue a t cas, paradoxal-
ment� previnguda. Res no l'e�coMet:.ria 1e Borpr�sap res no li es-calviria

el sofriment no ra L, pe rq uè elits o re n al}.! i ho eabt a , feien 'tOli el P03-
,

sib:1 e per no deixaT-li ignorar La presencia l\ur al s e u davannj aquest
e ra e"J_ joc, i l'únicll c os a q u e �.:ÜL, le. 'b��si;i.a, ienor�va,era el nomen t

precis �el dispar.
}'�ls aegcnn es -c::cansf'o rmaven ròpj_d2mf�nt en l"lirmts que avançaven

v Lo çrient cap a 1 "h o ra.• Bls p o'l i.c
í

ee e 'havien acoba t lee ciGarretes,
no ben b6 al nB_teix. tenp$, car el de La car-a pr-í.roa tflumBva !'l�s de pree

sri, i en van eno endr-e d'el-cres »en se ty"("u.re-·li':la. vist (!(!> sobre, exa

mimmt-li La cara amb 8 tjfmci6, tret re:r.f\ tret 11 pesant HI s eu damunt amb

tota la força de llur hostilitat.

I aquest e s ReGones cic;e.rretes es oon aumí, en també en fuM. que se li

e:�"trel}.ave contra La C8J:'a, perquè e2 de La p í.ga el dispar8va com un

r8i{; d'F.:ügua ad.re ça t ma Le vo.Lamen t 8!_ seus uLz.a que, eD giressin cap on

es gircs�in, sèmpre aca bave n per ensopegar de nou anb els deLs dos ho-
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fum que !'lai no van ee c oabrar anb un eest dis1iret i habztuaL, sin6 que

..i¡ deixaven pe n j at allí, COM si aquel] a a tmos r'e ra els agrartés particnlar-
M: ment;, ave sa t e CO!!1 dev í.en estar a�a fUM.era que ara s'enfil.ava per 1'es-

_b pai entre ells i en Ï"lateu.

ll'O Potoer e e pe r-í.n qu s parli per prbI,ia Lní.cd at í.va , es va dir quan el

silenci començà a allarcar-se d'una
,

nanera vcra!!1ent desusada. Pero

.I!lf1S ..

Ni una sola vE'!(.;8da no li hav í.en dit que e18 hn vt a de ní.z-ar, mai no

It haví.e n ordenat res sobre el ca pverrí.mon t que m� 11 ca Lf.a observar"
I

lleva t de la p:rohibictó aquell a de repenjar-se a la pa r-e t , la qual ara I

ja aenb.íavs de. tar CI 'anys enrer a , Fo:!1e é' 'aquflslt rle"taJ.l, (l:tsposava doncs
"'

Qe to-�a la seva lJ ibe r+at , pero t1nicament d'una nan ez-a potencial, I!len-

tre no prov�sd'exercir-la, ca; a Leshore s 1P h::t pnondriE'n 1rreI'leiable

men t , I a íxb equivalia a veure-se'n privat, tot? V€CHÒR que (JI fet

tE'nir-se d o .fe r-ne Ús per temor a La rrí.nv a qu e sofriria per culpa de

l'oporyici6 d'ella, jA li furtava no �an sols la llibertat sin6 el sen

timent que hauria po¿:ut teni r=ne si hagn�s es "tat en con ni cions ct'especu-
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íJl La r s cb re aquest aspecte de la qiips1ii�.

II, Era I!l�S pee s one r que mai, m�s que a la ceLs La , pe rq us tota La seva

llibertat es reduïa a des pams quadrats i a I"espoi quefobastaven els

ullo : una sala amb una per-ta a J, fons, un retrat a la paret, una taula,
une s cad í.r-ea :i. una fines"tra tancad�i ba r-rade malgrat la calor que feia.

I de cadascun d 'aquests lloc s semblava que e ; '46iressin per tal 0e �!..imm

t::'!.r-lo ence rA m�8; no solament un d
"

ells, s í.n
ó
tots d os ,

o de vegades
tots tres� cot'} si elR tüJs es t ranys omplissin l'habi1iaci6, cosa que eral

o�rta, no pes perc.:tl.� 1 'ocupespin l'iàícRJ'1en·tt que ja sabia que aa xb era

i!1phsRible, ans perquè ell no podia deixar de penaa r en a c ue Ll.a ulls i

els tonia contínuament p re aerrts , :F:Is dui a � intre 1 en forPl.a de preocnpa

ci6� rl0 temor, de pre8�nfuia constAnt que depenia m�B -d'ell que dels al-I
tres, tot i que La 1:1 avar que art? fructificava 1 "haguees í.n sembrat els

policies. }�n feia una cOLL: ta 11'l(leflitjarla perb que es veia oblifar a

aco l.t í.z-, a +ec oLl Lr-, pe rque li env a'í.a La ce sa i el feia ao.r t t r- fora a

r cs p i ra r-, a nn fOTt:'. on continuava havent-hi e:18 ulls, sempre els ulls,
nomé8 els ulls 1 el silenci COF! un bloc de pedra.

r el pi t'jor, encara, era qu e no' podia treballar en aoue s t bloc t

a hi havia de trpballar en è1ondicions desfa'Vlorab.!..es, car tenia una for

ma do ue rmí nadaj ta qus L era ce r-tam= n t lliure d'intey'pJ.'etar al sen grat
mentre, d'altra banda. li oferia una evidència que es bur lava d'aqu€n-

,
.......

ta interpre t'-1ci6 com s "ha uria. burla t J amb e]. me se j x sa r-caane t d'un pro-.

.

bler:l1¡tic elesie de I'lo!lfilficRr-la en t ot allò que e r-a fís ic, inal t ez-able
en la s ova duresa, en La graJ.ll:!·r.ica duresa q u e e z.L, desposseït i Lne rme ,

accep�ava contra la seva voluntat.

l�ls mt1sculs li van començar a cedir ['l�S })!'efllatura¡'len"t que no hau

ria cre£:ut si se li hagués ac uc t t de c ona
í

de rar- La aIÏl.l!lJ!'U!iI!lmm la traici6
"

a QU8 el cos l'abocava. un
,

frer;ar-li La oare t , COI!l ja
esrearar-se, aleshores,per

aspecte que neBlig! fins que l'es�quana va
-...;;..

I 'havia fregs(1a un altre cop, i el feu en-

tal d
"

evi tar el e omanam ent que no tardaria a

segni r la s eva fe bL DElft'.• Arn el fregaòís s' ana convertin t en una
fJ

que li tn(!icava C;ue. de re t , ja era com si es repengés - i així ma te í.x

devien consider8r-ho ta�hé ells, ja que, si bé no van dir res, el mira

ren amb · na Rltrs exp re s ní ó

, més atenta, més eetud í ada , tan al.erta com
I

I

si s 'haguessin de s pe r-t a t d'una etCiroida inte!.'I"ompuda per an soriHI maaaa :

estri ent.

I ali 'est esguard fon suficien:t per obJ.iga!'-10 a redrAçar-ee de

nou fins que v a que__d ar e qut d í.s tan t d e L mur i de les <'aòires on ells
" '

seien, pera ve saber qU8 a�p. no ho feia �an�a pas per tal d'esta�viar-
,

se un crit, j a que pr-obab ï.era errt no haurien dit res amb paraules, sin6

perquE} en aquell e agu ard que li adreçaven, i que també venia a ésser u-,
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A1.� O a¡)or-:;ava un iot nou quo c anvz.a la aova (HBp08:ï cio espiri'cual.

No era eLl, 3,.>1 qed s o f r-La , CB!' taMbé aqueL'l a nanea d'a1;c>nció verita

ble per )Brt d'alls indicava un sofriMent, ignorat perh indiscutible,

f'Jt de tedi, CI 'hare:' zao r tos , de c1g�r:retes f'uma d ee cense Ganes, d'un

VilOW z e rrt í.ra enr, dt' culpabilliltat que no t errí a r8$ 1:"\ ve ure amb una parti-
�i?

o í.pac
í ó £!lS.) el dol-or de la ViC"t2r13, ben a l'ir¡rE'vés, j:-� que p z-oven í.a

del ret de senti r ,-sè v.l.c t i.na r-Ls d 'algú que no havien escori it perso

na Lmsn t, d 'algú que fou escollit per un porler impersonal rlel Qual ells

for.iJrlnven �:'art, n'el't'>n fins iJtot l'encarna�)o6 v'5.r.ïb1et però que 110 po

dien reduir ni reduirien �ai encara que s'�o rroposes�inf ! aix� pot

Bar ni q �n deixeasin de pert�nyer al cos, a aquel] to� rlel qual con

t':'nua.r:icn partioij_"\8 nt él "un a rsan e r a idtal, tan cn¡pabl Ç-) o � La prime ra,
.. ., -

1
..

pe rq ue res � aL o qUE" ha. estat no es pot esborrar.

r;ren human s com e11 enc ara que F,'hRguessin inclinat pel canf de la

Lnhuaan ï.ta t , El :na"t¡üs camí que va elegir ell, per anb aque s ta dlferè,!l
cia: que ell a ae uerí a tota Ja respoJlsabj_li tat t ò8c'V'iR in:Lnterroflpuda

menG, i podia per tant al'eujar la seva tensi6, te�per8r le seva incle-
.. . %fien�if\ a nb un a o te jn:3-r.icier querells els era ve da t ; "Ho el farien,
doncs. IIi el faria 14'ordre d e L qual f'o rna ve n part, pf'rqu� aquest o.rrtr-e ,

La seu e
:

a qu ou t or-dz-e , £15 tr obava en aJ gun lloc r-omot , sense contacte

c.í re cue arab ei s inculpats, 19nonnl'ti de tot el que a Bile; (lO referia,

llevat del d . ta¡l p re cfs qu e hav i a d? oondomna r=Los i q uc , si no els

o ondermava t no era pas 1)8 rq u� aque ot o rr' re ha gu �f1 cedi:!1 a }_8 just1 cia,
sin(� perquè en a Lgun 1100 hi havia hagut un a fnlla que p r-í.vav a fu:l!¡c.:I!1m]}I!ll!

1 'ordre de trobar ej. d es Ll ori[:aè!oJ' que li pe rme tr
í

a de cont í.nua r el

e.eu cure Lnexo ra bLe , Era cern une rià qu í.na t ere une nàqu í.na , ment re ell

bra i fou ae r.p re un hOMe, amb e Le ae ue e z-ro c s i fl�('ucsBs� sí, perb
c onpenuaus pels 91:.C€ rts, pel SEJn desl.£ de moo t r-rr= oo jt:�t fin s i to t

- �

r. d4' t' +"
--

hquan Jon rorrt . a que a a JUGul.cl.a no e rn pura. }�J_J. no av í.a +ur-nen ra t

ninGÚ, no du.í.e oa p me na d "a ca :rnir;s8!'1E'nt a 18 s e va acca
é

, q ne era espon-

�
na ordre, i p(n�e�bria, d es cobr-a a que ï.e.on t que tamb� ells s'abandona-

ven. co.rt ïnueve n vigilant +Lo J sí, i per això hav í. en vi Gt que es recol

zava o 0Bt av a él pun t de re��-ho, però 18. vigñllància j a era au tOI!lt) tics,
s'havia c onve rr

í

t or. un o .....os tum i era :fins i toc probable que durant

m.muc s aence r s d 'a<lUOG"tE'. ate nc
í ó

no el veie'1::-iÍn� que el miressin simple-
,

mont; 0011 un objecte ha b.í tau.L, la pr esenè.ía del qual nomé e es r-e.ra rce

quan es d es pLaca ,
no qUElTI resta el n ate í,x indret, iI!lf'lòbil, tal cor'! en

té l"obligació.

." ..

t.anf.a i na -;;nral, e OL"'1 ho 382'1a ara La ò" tÚls si de o
í

d
í

en afti!sel�aY'-!ho

aen.c fer-lo IJaS3ar per aoue s r a humlJotac5_6, sene€: f'e r=Lc eF!perar ni

donar=Lí, t ezipe de cons umí.r=-ae , ò? reva) ï::::'1T-se, de so rr
í

r , él'exa spe r�r-
I
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SC It3S ferides fins que ja no e abt a si eren nafres o La pell nova que

T
les sanava ,

Ara ho veia tot diferent; �s a dir, ho -cornavc.. a veure tot tal

com va ésser, i no era ve r
í

ta t , COM s'hevia dit anteriorI'le...,nt,que en

cadascuna d'aquelles accions que l'erigien en jutge an�8. a cobrar-se

U:18 m ena (i venjança abs ura c ta , a satisfer uns resent1nents d'ordre

pc rsonaf pr-ovoca ts IHÚS SEllS CO!'1pJ.E"Xos. No, to', ern I!l�S ne" infinita

ment LH�::; ne t , e or, ho demoa traven a bast an en+ les qt1a1ç:t�eJ hones accione

que f;ls �eUf1 nenes r.o compre n
í

cn , que �·f;rj.buj_e TI a fE�blesa o a cap rí.ed ,

aCC:iü1'1 $ que ni eJ. s na t o í.xca pr-oa eaoe a ]..n quali t <Ji:; d V:lctiPlèS no po

dieD espie bzn ht?: o on fou eJ (:(13 él "a quc
ï I Ct�p�..:l:tà ell el qual havia pen

sat hores abB�s� al satio

van dcscobrir-·J.o quan ja acr-baven (Ï'e�corcollar la casa. Ell ha

v í.a dons t un cep d "u}]. aIR ps p er o +o L v011 t 8.1 <l8flpAtx q ue �ra a La

p Ian t o ba Lxa l.' i s "hav ia tr8 al lúe' 8;; a ihil'.:trmm'PIDll!!lhl'llini'ltt L "hahi tClci6 del

ma t:rir'10l:1i , dalt li e Les e 'C� les, c:;né\ n VfJ er:rt:v-a! en ��::ri F.t�ny.
- Vols venir un rsomen t , l:lwt0.u ?

}�ls d02 vells, que e ro n amb ell, es van gj_rarfap Q la porta,però
no el van seguir quan e:lJ. s or+f d2rrcrr' del S3U c omxmy , el qual va a tu

r�r-se sn arzibar al final �el pas�a�fs i el feu entrar en un altre

è!orr:.-.itori m�3 l)eti� que 0.1 de ='21 IIBre113. l.�l.xir-,ot h8Y1n cbe rt l'a!'ma
l'i que lli havd a en un angle \le la pe ça i no s "hav í

a p r-e oc upa t de tornar

a tancar-lo; era buit �

Vu a tanea r=ss al llit i ]. 'h:t 1.!lOh�:r�1 8J'1".h un [;f'st ..

- Quò e t ¡sembla? No l'l.'es'tic
,_,<es,Lt.. •••

..

�.�eGur, 'pero es hi ha dormit a1-

El l:tit e1'8 ret, pe ro d'una nane r-a ap re s oe de , :-'JatusserFl" que con-
q.

t:::astavs ar.b l'onire r-í.gur oa QU3 ü1p(-fava a 1:1 torre. Ern con si algú
l'b é' 4-"l • •

t t. 1·'
..

....
- ,[;;leU 5 r-e r e t aen s o en vrot�l'u:r-s m , e.:npa::!. 8.J per .t ur p re aene z.a a 1 e-

di.fi ci. Va e omen t[1r :

"f'o e' �.., .. 'f""¡� .r_ "',..-
- .>" ..., I.J -'-"á Ll,y • • •

S"'ar¡r@pà mÓn :L' llit, va egE\far La roba fic sobro i l'ohr1" A1es

hor-es va poser It� mà SObre/el Ll.e.nç oL d e e o t a , Erg t�bL.
- ;:;i g ue sern1'Ú a � ue ti haci (lorrür �.1gú ....
- Oi ?

�flk('1àr
;�n 11a l'i s ...any v [3 �� e J. el" '-�t "e toca r e J." 1.:' e ng0 La •

l'fo hi ha dubte que Cn1 C3 ra cone ozva una rn o a r1 'O'�c��.for· ••.
- l no ha s trobat res I? 11obC'.o; v:¿st:tts •••

�Jf
<

- l 1m3 .:;e ç. <1 •

�n 1ateu, penner6s, va repetir
"8 es tranv •••



que, le.

-9�:-
:::� va tz-eure la .I."un te. de c a.gar re t a ele la boca a , després ¿'una

breu va c
í

Lv Lacá
ó

, le L.. ençà 8. terra.

Per ai que aquest pareD ens arsa guen a rgun a cosa.

- Aviat ho sabrem.

Va ro·�rocEl.dir i, arab en Ï'lé.¡ris',nny que l"estalonava, t o rnà a l'11a
bi tao

í ó

(l.c;l mD"triLloni. Tot contrí.n..ave 7;21 COI1 ho havia deixat. En 13a1-

scllB,I de genolls sobre el :rnOSR!C, havia desoobert u.n paqu.et de foto

grafies al caLa
í

x (;(� ba í.x de l'e..,. me r1 j_, sense q ue e)', p nte ix sabó oj per

�):. no 110 h« en'tes r.l�Üp.uer;t::¡ ens heu àit q ue viviu a oLe , ••

Vu conte�t0r In vei�a

� .., ...

,
. -, 1

_ .._ ve.u

- PntGer no. Però a l'1!rbi-r.;aci6 0e da rre ra hi ha flo:::'l!1i"t algú,. avui.

J)ür�1iro ? l'ro"
,

IJ"n,nrne �'e�nllr�,' l'i!e�'ios�men+ ;� �or'J'�'" - �. v � � .J.. , Cd , J _-'-' LI ' 'A W

- t�i, !1al:iu,
1 Dontro

.

�C' e Lar ,... UC! co ('� .... ) -'�" � ':;i �- .-' __ e

eJ1a se\.! mire'va amb una expz-ecs í.ó E-111ry)rfJSa que no passà
dasap2rcebuda als trc� haDeD, d'i Cll¿: •

-I:,) .\C. �

Seopre n'hi 8S�Ü'O un a rECE, dd'i)Jé� �e clinar.

La ve Ll.a ve p!'oferir un s o apf.r, e om si s'haePf!3 ';ret un pes de 80-

b.re ,

Ah, 68 veritnt ! L8 Mig�iadao fixi no oal dB��er al n08t�e •••

:"n Bateu i'éu :

- Nao liJ:ò podrü. exrJli.c8r e I sèu re Le t í.u d e a o rdr-o , però el 1.'i t

ra �s c[.].01n,0 }�sfic oceu!' que hi ':¡orrtJa 2l1gú 'J.tléPl hE-"'l t r-uc a t •••

Qui voleu. qu e hi fO:r.I1ís ?

- �asBltres ho sabreu. A&8eUeU aleú •••

i to t, s embL 8V a Ijés sarrona o

En l'Ia.teu v a es pe r ar nne none rrte i aLe ahoz-es , en Vell" e que ningú no

d�ia res, va insistir:
- A ¡8güeu 31e6.., I v oaal t r-ea direu què us estj.rre··l Més, Ri conftl'es. ar-ha

a Le a bor.e s e obligar-nof" a d e í.ze r=v o s La ca sa c1a.P1Unt dava'll. •••

La veD.a s' ent es su1! :

00� voleu que ho c0nfesse�t si no�6s 800 n�.altr0R do� ?
- �i:Ql", bé.

un pa o cep 8. La pnr ta , anb la intenci6 00 cridf-\7' l'Arés i or-
donEr-li qu« vie;i1és l"ef\tr8�FI ñp '8r:rcra. ".;1 fY.ovi:-r¡<':l1"� 1f0n i;an brusc
i ta.: incs:re1.é1t. que en

...··\ri:tan¿T. òret 81 lJiniar, �s ve veure obli-
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gat a d cs pLaça r-se ca})� un a ba nda , on recolzà el braç contra la po z-ta

amb una violència i'1volunt'-Jriao

�n t�teu ja era al replh i cridava :

.- Joan
..

Pero acabava �e tenir lloc quelcom que nOM6s en '�ristany poaia
.

hav er cbr cr-va t , La porta, so na l'i!."l:'Bcte d eL se u braç, VA. cedir blnna-

.l!'0nt call al �ur que hi havia da r re r a i, a bana d'arribar-hi, va immobi

litz?rsS' t'i'UY1B nane ra poc na+ura ï., a nb una OSCLL.1?ci6, COPI si hi ha

gu��: una molla que ).a pr IV8V2 d' oh:r';.:r.-se del tot.

}�n f.1RriRtnny V3 redreç:?Y'-se it dellüb "'a�a"'1"'m::, amb la I!'I�, va exer

cir u;') n pressi6 suau qUB tot sagl1i't anà intensificant. l la reacci6 de

J� pertR fou d'alJh m�s curio�B : ce�f bre\�ent9 co� de Irj�ert retornk
sobre aquells "e:1ti""'letT.'0s·qle h av í.a ret""o(;edit i s'imr-"lbilitz de nou.

En Mateu donavR or�reAt inclinat sobre el buit de l'e�oala· en Bal
�alls, a la fi dret, gleorolsave els genolls; sota se sentien correeu-
d 8S ..... En Hgri ntany va tnt �!'r(lmpre t at a aquesta activi -r, at sense

eens n i I.�i e a 1 a ve u :

'''Ill sOl1"t:Jla que ja el tinc., ••

Tots "8:'1 nrl rar=-Lo aLho ra , fino i to.,; en Hat.en, des 0e1 replào
� ¡_\uè ?

(tí- IJ ,

Bn Mat€'u eS�Jerà; el'3 elT,res vambé ,

- J.mtya i ho veuràs e

"T�n MHteu v a obeir i tot sügLitt amb una revoàada , el :gicat obrí La

porta; 5s � �ir? lR tancb .. Le ve1Ja xisclava:
- ni ! > i ,

�m ven dieu� :

-()Dlrm 't" r·1::1rÜ;., ••
I TI 1

--

. en a. se.:'.! El

- Que on �pn�in !

1 rn Mari8tany SCl!lbJ.::n7�, ten sa t í.e rc t com si haGués reeixit un joc
meni] dif:!.cd.l" .;.8 VD lir'l�tar a +í r , 1'ir.ioMfan ... :

- �h ?

T"ret contra l� paret, en el reduit €'lRpei que qU€lra�,a entre la por
tn i 81 nu r Ja-+.eral, hi hav í.e Ur' home p im i p J..lid, vesti1cte cap a

�

PctH'3, pero s en s e ca rrí sa t 15. �obr�sortiia d'nna (le les bu txaou ss de l'a-
mericana ..

J)€ nonerrt no ef3 va mour-e , sinó que oont í.nus en La nat e
í

xa po sí.c xé ,

cot" n i La porta lla s 'hngu� f) obe z+ , COF'l ai un pr-o te e oi6 f de :1. a nena que
fos, J_' (}cu0."�é� enea re 8 les r'lÍraèlB"I "ie tots 8�ue 11 hone s ..

}tJ':¡ NatE-ll i en J)�lJ r4e)_J_R� qUE' no h9.vier' pr�"):�ent:i_1; res ne aenb tant ,
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e�t2V&n seireb� tpn eflocionete cc� els vells. L'home havia BCOM an,at la

s cva rlUI ��er fins a j 11 butaca, on La nona es va deixar caur-e amb tm

glot. En Mateu e sgue r da ve C!'una banda a l'altra, COM si cerquès una ex

p:1 t cac í.é , A la fi, precuntb :

- Qui carall és ?

Aleshores l'hone de derrera la po�a es va Mour8o Va seperar les

espat]-] es è!� la pe :ret i respmrà 8orol)_os8I!lent, com si Ei 'hagués ftJIIl'!lMmrt

t:1[.uan-t:et 17nl� durant I"tOJ.+'9 es"toY1E'. En l\'l.qris:!t8!l�r fpia !

- Ara)' Furtg q u« et YO)_9m veure bé.�.
I:'hor"".e :eéu nn PRS E-1n fie varrt , EstAVR moz-t a Lme n t p�ll.lid, d�rnmrllBmrn[!)emmm

d "una nane r-e qne no e r-a ne tu ra L nt si eR consider; ve (JUB po t se z- duia

rnrS05 zens� vpurp el sol; nom�8 ho po1ie explicar el sau temor.

Fn Belsells, J�vineut de la S�V2 sor�r�sa, va rtir

Un feixJstR. <:otI?: cer" Jea =a t= a , ?I...p. no a ape on e18 trob?!'às !

T:l_·'.n M_,:¡+.etl s'o N rO,J.' d L ", "" 1"1
� _ _ C1 •

• PIU or � __ . ve __ .: _ R •

- Qui �s ?

- Uv-, � rríc •

"

Quina mena (l'amic tI Us R�.v�rteixo C1U� amagar un eneIl'!j.c �e La zevolu

cjó UB pnt co�tar car •••

(o(�Oij segni 1; li v a s�bpr greu. have r=h o ñi t , No li agradava expressar
Sf; n'aquell? manera. }'B pOllia air el nat e í.x anb rH�8 nen?ill�·3a, sense

"

arsenac es , Pe ro err' e� "tRVf' vaganen+ exci t 8_1;. I 1;am"hé una 1'.'110a d efz-audat ,

, "

S�n8e ssber per qDe, havia cregut en aquell varelJ de vells •

.En N[.>risten�T, que PlED_ no e spe rav a oT.4re�. ja c omen çava a escorco

llIR:!:' l'individu, el qup\ enea ra no he v í.a dit ;li una SOJé'. rarauj.a , petri
ficat en un mutif''11.E' teno rec ,

T aleshores en Bf:J_P�]_J.fi va fE'r :

Pp.r mi que �s '11'1 eape I là •••

Tots eI V�l1 ní z-ar (le nou, ara amb un altl"� mena ci.'int:·e:rès.I tot
d "un g s'arilona:ren que p-n L a Reva pera ona hi hav í. B que ï.oom, e

í

, que au-
"

toritzava Bnuella opini6. No haurien sabut �xplicar-ho, pero el gHSt,
l''''Rpref5f1i6, el T!!¡:P;E_jy: ves t í.t , una mí.ce cnrt de e ana La i de �èneeues f

en f�icn una persona a part de les altres que hi havip a l'habitaci6.
Fn MArist!>ny V? ohlj_f,R:r.-lo a eirar-?e d'ef,qu�na i li exaPlin� d�sca

�¡:¡Mr.'nt la eLo e ca � Jlesencis8t � v a rir :

- 1!0 t;é coroneta

:in e f'e o te , tOT,S van pC'(le:-: veure que 1& tonsu:,D. o r a i:Jf:r.isten't. l'�n
.iJ "

_

,E\1��J.S1S� poro, 8ferY2.t a La seva, opj_n� :

- Vl!1 cabeLts ji:' han tj.n¿:u't '1;€'!!\PS rie c:r'e:L�u'r-2.i. &.

:�n Me'l tE' u mrnÀ :

- Però pa r-Le u , hort e , lJ8.Tleu
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1'al'tI'E. s'empassa la ca Lí.va , La seva veu, amb tot, fou r-e Lat tvanent

8.SeegUl'dé' a JUf- n 1)1 o!mnei� els pr íme re no te :

:ii, s óc un e ace r d o t ,

L& vella intercedí :

- 1Io, no !

l:n .liaris t.any Ba ü:ebé aemb ï.avc e.xtae í.a t :

Un capellà !

iots se'l mil'ven com SI

rigué :

Bona l'has Ie trJ" amic
,

En Üateu, uL'loimat, es pa es a La :afl pe : front. V,,=, qUf'ix['.:!:'-se
,

Ja volia dir jo ! Bavia dB �er )recisarnen1° aixb, un cape}lhe ••

No li agl.'aè'uve.ll aque ï.re raen a de dec c obr
í

nen te , No tenieu cap g!'à
cia i ncnés creaven pro b.l.eme s , A què ca ro l.ï. t?O,E' i a CLl_:-\, ar'U1C::lr-Se ci' aque

Lz.a nan eza estúpida �?

En aJr:iL3i.•.:�any fa pregun-:,;uva

Què, onu l'en�uen ?

Ell no e e t ava dec:o.dit. rür� on a s;Jenre's per reflexirmar abans de

p re nd re une. de o Ie Ló , però e }. 'habi"taoi6 l�nicaP1ent hi havf a una altra

bu tac a , i e ra a 1 'a}.·.;�:,c o os tat el\:: llit.

Va fj;taJ� d�; nou e ï. se ce r.dot , el quà L ja 8�n8'.rF:l s obz-e poean t a la

s eaa p:r-imera eaoc
í ó

, aerie e have r ror;ob:!�at encaré' rie L "toi; 13 ee r-errí.na t ,

ïeniu por, prou que se li veia. Ve. pr2znntar-li
...

l'er Q_1..J.0 us a�:meàvet.l ?
#

L'h ' ... I

t- ]orie S 8 r: 01.83 e ef:' lia _l, o es.

No. vos , ...

"

�

eaj, oj. J �i VÇ¡ violpnts, de t!mia"1)c:ür UIl a r eacc i

- Ena pe rcaceu CC;l"¡ c021J.1J.s

En Haristamy va j.n'tul'venir :

P3rla bé, aen-<:;s ?

:':'n .dateu el j_'Áu ca L'Lar a nb H�! ge s t p re ooupat ,

Con 'lm j:".eu ?

:.;60 Plos:::;è:::-; }illb8 ..

I-,[os;� en Huua ?

c.i.ar, n o li dei;:::, res o Al 8h01"'88 t 1 "horre p ronunc í.a el
,

de La pa:rròquia

En l'f.,::l:ri 'o.tany J.i .f(-�u saber
-, ) • t

.LrBIA 8), VlCa1'J.•

I l'u:::..tre, ob.!."r:it.-nt
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ill Nateu voz-na :
"

I U8 aTggnveu. Dcv!eu fer ar�es con�ra el poble ••• aquest poble qüe
havíou de servir •••

Nat no he toca 1; una arza ,

La v e
í

l.a va riure histèricament i tots es van gmrar él mirar-la.
- Armes, el). ! 110s8èn Huba amb a rmes

Es va alliberar del braç del seu Mari� que li empressonava mes
. - +.,. <",,� i"'" o J' vo c'-e ::;¡p .... ..L. v;':; • "'" "-, ._� .. �.::4 •

1\'0 ""'�cU .�"'Y'T""¡+ "' ..... ,.·1 .. , .....-';'V ii .,¡.."'; h_.r:.. J. .. 'w- .... I,. _è.'U-_. _C .J.. r.!8.i,
..

de mOS�8n Huba ? Pre�untev, pze gun teu ,

i uz èiran qui és ! Un cant home, que fin8 i tot la ca�isa hauria do-
nst •••

El eacc��ot i�plor� :

btrr\'Tora Pons.o ..
..

No , no c8�_}.aré! Si ns fan r-e e ••. si u:') Ú:.11 reso ..

La veu li treMolava,
.. ¡f¡.

';pero en arlntPn�r no se n efò"-·c_on •

� Enca rn e u e ",ol rr"8ujtln'" ¿.Ionr�• _. ..I\..l_<:: '-J'( '_ .v_·b"-\.· e1" r..._ ("' •• "

In l'18teu el rep�� :

])ei:m !
..

o 'a;;¡""oc�� ·�'1 t r-e ""on �'t ea c e.rc o t ...) l.l..t ....... '::1 ..... 4 U� U • .. .i,,/' ....... _ 1t...o ..... , 'V L...., ,.

,

'"Enea ra no veig per q'.l� us hav
í

eu è arr¡ngaro ••

Le. vella o orrt os t¿ per e 1":L :
(j

!� he v�:tetl ! �J.s an u na tant un èl:?rrera l'altre, CO�i si foàsin
,

crirür:als, i encare. rmetl'llI!lIjl.U.e ne ve
í

eu per g1J� S'h811 t3'RI'I'l[:\;_�87" ! Quan'es
, ,n'heu nfu8eJ.:a-l_; ••• i torturat? Diguea, q uan te � l que ns havien fet?

Qne us perr:'sguien, eLLs , que .....

En MMteu crid� :

,

Pr-ou

l�!1 balf:e�l.ls ve lntc:::-(;s<�.8.r-ge

":n6 l'en;:ortem ?
N

t -,

d t)'0 �n� eMper en DlOgU... e mamen.

No el deus pas voler deixar e�c?por
En tJIatotl, s en so contBGta�-li, allarF"';� les rna!!?: cap al Gnüerdot.

2�cn1u papers ?
"

NOM�D unn cedul�e

A veure.

)�'altrc butxfV¡U¡;jà i La va treure"! 'uh rec6 (1 'i'lfp.�::.�n,. '.:lOlt arruga-
0a, e CY�i fe� any B r: ne circulés. }!!Il N3"i;(Hl b i va 11 on 'ir tm co _") d'ul} i,
fleni=J8 corecn tar-Ls , se La Ya QUI}.08:r. I/aJt:r.e no di.:;uó ni niuo Pre[;�ntà
El: B fic 8 ve J.1 !'5 :

1�r!! po�eu r ,f' !Jondr� d 'e 11 I?

�l ten ru a ca�a ••
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11.1.ure 1H pensar com

_ PodeLl r-cs pondz-c ClllO no ha l�i..ü 1: at contra el poble amb les ar-mes a la

mtJ. ?
/ Ev càar ! Hossbn ltuba •••

I1ol_'c bé) raot t bé ! I us fGr:L eu responaabj.es de 1 a seva conducta fu-

rura ?

':'Yl TJalseLI e pTOtCfJtp. :

_ Po rb Ha \:jeu ! lTo €) 1 poder? pEU::, élaixar en J.libe r-tat !

:Sl:" €flguard¿ el: dOG herles.

_ Qub vo l.e u quo ferq ? l'1at[�r-�.o ? NOr1óO hem lH'0�(>0i ·t; COI11;:C[1 un s ace r=

d)t� fine ara, i e�h notiu •.•

Vrt c;ir8r-EH) cap als d oe vells i ace ba :

._

•.. pe:r'¡u(] el VAn 'JOTpTenc1:rc fen t foc c on t re nosaltres '

rr ornr¡ a í:l dr0 '
.

.' H::'-D e a ).(' s e ns 11 ones :

iue �dgu.i U1'1 cape ��J. a, no �s ra ó auf
í

c
í

en t per noLe s 'tE'.r- o ,

'�n .u"" 1 aei ..,
e ";¡.j f'l'l'é •

� ", <.\-_u __ oL. r...,,1 • -tJ�1. •

Pcrb s6n eln n08�re3 cnenics. Tu ma\:jeix no elo has pogut pai� Mai I
'"

- Es veritat. Pera TIO t� sen�it a�8cBr elR febles. �om una forço que

lluita contra e I.a forte a corrt rr. e Ls que en o are es p ens en que ho s én ,

Perb nireu-l0, a aquest ED un vE'nçnt, ent�neu ? Un vençut !

A'
'" •

.tllXO no prl va que fl ieui el non t.""e en erm e •••

_ 1.»1" � , ",.:, f' O' 1"''''· ? r,1 +h t:
J'

d t
� C�.qlh, �o pE.nvc. "or; nO._.8_ V .. es . �o�. 1)1"l _8 ,rE'1I

En el fans, per aixb lluiem, perqu� cad�scd si�ui

vulgui.
Ins d.oa veJls e L mt raven areb une u'l ï.o OOl'l1 une e taronges. l�s com-

a les seves idaes.

p l'enj a r� �1e maí no hp,\, ieY' aon 't;j. t re s 0€: s embl an t ,

1'1] aoab'è e

- I 7) e-rr qu� no eh: hcl'l de donar- ur] a oportuni \:jat f>

...

•

,�
"'......

., 't • .:il J
.

tII .Da.LBS:. _ ro, r2_'�)J.\,.:, e. va a n E':rp01"'�)re :

l;ll.s ria.í. no en", i.'h;'m do nad a !

- }oreCÜH'¡)nent. Cel qUE: e í.guo r: Més f.,.n0rosos.

lTo ""'lO enuenc , Si no et cone guée , fj_rH� i 't ot pe naa r-La •••

�e '1 . t. i . ;;¡ i t�. velD A;� perp_c% quo l�ll_gna •

- Qu pensari�8?
- No �1 'ho :::'ACÜ" � :Lr. :;:nf'�.p n eT'lr.l�tzinl� t l'exíe t�nci 8 durF.\nt anys i ara

jue +erun 11()C'2si6 (if) fer-los lo 1le8c8 •••

- 1..i):b 6s, .fe r-lo �_8 11 nr üa' Que.r. d Leu e OfHH� o om a cue s tes em .féu
..

f'1s"';ic .. Que po't ner he ri fet l· revo1uC').ó per ·venjl?r g:reue;ee, per supri-
.

mir tots aquelJr que no s6n ben hé com n08�Jtrp9 ? A mi em BeMbla que

10 :t'e!'.! a in1;Qr'en (le I€r-�I_a per inst;!?"u!:er IB just:(c-iIJ, la • .-

- no e ne tecis 0iacnYflOf.; ! No has rE' convèncer ninr;6.. r¡'oi;s sabeo per
..

CiUf' he u fe t 1<" rc-;'YO }.ll<:"5. 6.

les



Disgustat, va fer una gambada cap a la porta.
, -

interoeptar-lo, pera en Maristany va subjectar-li
,

_ No, IYfateu. Deixa •••.No ens hem de barallar pas

porcs o •• I tu matei::-, acabes de di r que t.o thom té

vulgui.
Es va desfer de le mà que l'immobilitzava, une miC8 smrprés d'a

quells !!lots conciliadors, i féu:

Molt bé, mirarem de solucionar-ho amicalment.

El ce.pell�,que havia seguit l'escena amb tanta adr!liraci6 com els

vells, va recobrar la ve u per segona vegada i digué :

- �ràcies. En el fons, sou un home de bé ••• Us tindré presen� en les

1'..'n Mateu ana per

el braç.
per cuLja d'aquests
dret de pensar com
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no ho saben. No es tracta de substituir uns amos per UDS altres •••

Saps què et rhe ? Que j a en t inc e :LS collons plens ! De tu i de

les teves histbriesl

Va escopir a terra., sense preocupar-se de la nala mirada que li

.l'I clavava la vella, La qual des pr
é
s es va quedar considerant l'especto

raci6 com si fos un espectacle que la fascinava.

_ ])iscursos ! Teories ! S 'ha de tocar m�s peus e terra, si vols que

t'ho digui. A aquest pas, ja podeM plegar !o ••

meves oracions •••

Potser ho havia dit obeint un plec professional, abans de pensar

s'hi, car tot seguit envermell!o En Mateu, que anava a abanc on ar el

dormitori, es gir� :

- No �s aí.xb , No m'heu entès ••• No ho o_,ntendreu mai. No ho he fet

per v6a, sinó pe r bosal tres.

L'ull� de cap a peus.

Personalment, em feu !!lés nosa quo servei. No em confnngueu a�b un

dels vostres fèligresos •••
- Així i tot, grhcies.

En Hateu es va arronsar d 'espatlles i mirà cap a la porta. Per�
era la de 18 sala de la cO!!lissaria, ara. Un hO!!le de complexi6 robusta

sanguinosa acabava d'entrar a l'habitaei6$ Un altre policia, v a pensar

mentre tornava a la realitat. l sobtadament es va sentit d'allò nés las.

Tots continuaven miran t--Lo , sense aoe p í, tar que durant un a llarga.
estona s'havia escapat d'ells. Sense e oe pí ta r , tampoc, que aquella es

capada no li havia fet cap bé, car li permetia de oontrastar el poder
amb la subjecci6, i això el desmoralitzava.

L'arribat de nou va mirar els dos policies aSDeguts, els quals no

m�s 1 'ullaren bre ument, l 'un darrera l 'altre J com si fos imprescinè ible

que un d'ells, pel cap baix, li tingués sempre els ulls clavats �amunt.

Qu� volen, però que carall volen? va pregun�ar-se, i, sense reflexio-
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nar-hi, digué :

- Bé •••
..

La cambra era silencipsa, pera ara aquest silenci semblà fer-se

més dens en tancar-se sobre l"esqlt�rda que acabeva m.tfuh�f!hIh d'o- ,

. -" "

brir-hi i que el de la piga, eegu í.dame rrt. s a.xamp.ra en ler :

_ Això ho heu de dir v6s.

_ No he de dir res. Ja ho he dit tot.

_ J;..ncara no heu començat •••

si, semblaven ten fatigats com ell, tot i que aempz-e havien estat

assegu�s, comodamant r�penjats a les cadires, fumant cigarreta darrera
.

,

cigarreta. Prou que se'n devia adonar 1 'arriba�:,�dnou, p e rque va ins-

�_; !::�/e ' ,

ta1.1ar-se en un extrem de taula, va encendre.tl!,· "",fi 1 l'orienta de

tal manera que tota la llum va ca ure sobre el s ulls d
"

en Hateuo 'Ins

tintivamen t , els va cloure amb un parpeL eig ne rvi6s.

- Obriu ele ulls.

IDbe!, però era més tort que ell i tornà a parpellejar, incòmodeo

Inútilment, provà de mirar cap a una altra banda; per defugir La 12_um

li hauria calgut gira'r-se d'esquena.
L'home pregunt� :

Us moles"ta ?

- si.

L'altre, segligentment, digué :

Com m�s estona passi, més us molestarà. A veure, doncs, si contes-
,

teu unes pre guntes •••
- No he fet res m�s des que 560 aquf ,

Va tombar una mica la cara, pe�ò l'altre glapi Bense deixar-li

oompletar el moviment :

- Quan us parla, mireu-me t

Les pa rpe lles li tremolaveh sobre els ul�.s fe ri ts per la bombe-

ta, que tenia una po tbn c í.e poo ordinària.

- Us e6tim�ríeu més, potser, que no continuéssim interroBant-vos ?

Ho hav Ia preguntat d't;ma nanera tranqu11�la que encara feia nés

sorprents aquelles paraules,i ell assentí ràpidam,-:mt :

- sí.

L#home, sense girar-se, digu� :

v
. '-

- Escriviu, L�pez.
El de la taula e� preparà i en Mateu, encuriosit, va esperar la

continuaci6 d'aquells esde�iments insòlits. L#home féu:

ictar� una decleració, d'acord aMb els fets que coneixem, i a v6s

nom6s us caldrà firmar-la.

- No firmaré res.
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Però si encara no •••

Es va Lrrte rr-onp re i tornà a parlar a ¡ 'escrivent :
- Esoriviu, L6pez._ Ja ho sabeu, la fbrmula usual: declaro
sense press ions de cap men a, e eo , , etc •••

L'home de la taula va obrir els llavis per primer cop:
-sí.

It gairebé alegrement, es va posar a la feina que l'individu
guini seguia amb el cap girat, mentre el prim i el de la piga, perdmts
en 1 'onbra de les pampallugues que li feien els ulls, encenrn encara
una cigarreta.

Després, l'home va reprendre:
- Declaro ••• Que .el dia •••

Alçh una m�.
- Un moment ! Quin dia vau entrar a formar part del servei de patru
lles ?

L'interrogava de nou. Ell féu un esforç per mirar cap a l'altra
bande del llum. que l'irritava.
-Mai no he �ormat part de cep servei de patrulleso
- Diguem el dia quinze de setembre ?

No va replicar. )fo hi feia res que la data fos Lnexao ta , .Al cap
davall, ara tampoc no recordava el dia preciso

L'altre no va imMutar-se pel seu silenci i prosegui :
- Escriviu: que ••• el din quinze de setembre de l'any 19�6, en for
mar-se els grups de pa t.ru'Lle rs del partit Anarr&o-Catalanista, al qual
pertanyia des de 1 'any 19,3 ••.

Va fer una pausa significativa, però en Hateu no. va aprofitar-la.
L 'home preguntà :

- Es eXRcte, oi ?
- Ho.

- Béo Endavant, Lòpez ••• des de 1 'any 1933, em v a sr r confiada la tas-
ca de comanar el grup onze, amb els segnents homes a les meves ordres ••

Ell va dir:
- Tot �s Mentidao
- Què, �s mentida?
- Tot. Mai no vaig comanar cap grup onze. Mai no existí cap grup onze,
que j o sàpiga.

L'altre, sempre imperto�bable, explic� :
- Quan hàgiJll acabat, potsèr us agradar més. I potser estareu d,_ispo
sat a €irroar-ho i tot.
- No hi compteu.
- Bé, bo firI!'wreu m�s e ndav arrt , doncs.
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- No ho crec.

- No sigueu tossut. M�s tard o m�s d'hora" acabareu per firrnaro Més
val avançar feina. doncs ••• I estalviar-se malsdecap.
- �ro puc confessar una cosa. que no �s veritat.
- prefe{.fu que aquests minyons reprenguin 1 'inter:rogatori It
- No pre fe re ixo res.

L'home va sospirar.
Molt bé" de í xemeho c6rrer, Lbpez. Ja ho escriureu demà a priMera

hora.

Va aixecar-se de la tanIa, féu un pas i, aquest cop a en hateu,
digu� :

- Després no reclameu. v6s ho heu volgut.
I als policies :

- Endavant
" nois !

.t Sense afegir res m�s, travessà l'estança i, des de fora, tanch la
"

..porta silenciosament. El IJ urs de sobre la "T;aula s havia qu edat enees

i ningú no l'apªg�. Els dos xicots van inclinar-se endavan t gaireb� al
hora i, un cop m�s. tot recomenç� •

. f>
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Fora ja devia fosquejar quan van tornar-lo a la seva cel.la. Es a '

dir, no era la seva, perquè el guàzd í,a va menar-lo per un altre card.

i, en trobar-se darrera le� reixes, va veure que hi era sol. Era una

ce Ls La més petita, però eae enc Lakmen t idèntica a La que havia cOPlpar

tit amb El 1 carte ri s ta i el viola d oz- de sepultures.
'\

De noment, el canvi l'a�ec�a poc i, de fet, potaer adhuc s'alegrà
,

de la seva solitud. ]J,'ànima li h�via caigut a)_8 peus i né e s'es1ïirnava

que no hi hagués testimonis dl?' la seva. humíLí.aca
é

, No 1 'havien pegat,

però llevat d
" aíxb li ho havien fet tot. Tenia un mal de cap terrible,

al qual no t'eia certament cap b� la remor inintèrrompucta dels asplbra

dors; el pols, cervell endins, li batia d 'una manera fiBicamen� audi-

q ble. Això era culpa de la llu�ue s'havia v�t obligat a suportar. Si

.i: no hagués est at pe r aqueU :ni tme !foll de les temples que s'accentuava

fi cada cop qu_e bellugava el cap, hauria dit que tenia tota una banda

para¡itzada. Teo-ta endins se celebrava una orgia immensa que es mani

festava en un dolor insuportable, com si li hagu ees í.n percudit el cer

vell. amb un objeote contundent o, més exacte encara, com si hagués so

fert una insolaci6 semblant a aqueLt a que va colpir-lo a les trinxe

res, al sector tranquil de Tremp, quan des'pr�s d'uns dies de pluja in-
lO

tensa va sorti.r un sol fort i fiblant pel qual va fer La imprudencia

91e deixa. r-se.·
acariciar ma sea estona mentre dormia en havent dinát«t el

Ol'-
ai? ..íi../ v4 a14!,,,riàr-}MIl" 2 fWiC,,--gairebé va �sser incapaç de redreçar-se, tan feixuga era

aquella llosa que li cenyia el.s polsos. i nomé s amb penes i treballs.

arrosegant-se, fou capaç d'avançar fine al refugi on tenia les aspiri

nes. Se'n va prendre dues i, al cap d'una hora, dues més, però el mal
,

de cap no cedí i acaba per tranafo rmaz=ae en una febre lleugera que,

cap a la nit, augnenti prou perqu� els c onpany s li diguessiry(Íue deli

rava.

Ara, llevai; que no tenia febre, La aeneac
í ó

era pràcticament la
,

-

mateixa, amb la diferencia que aquest cop no hi havia cap mà amical

co�a de L tinent que éOI!lpartj_a la barraca anb ell i la cantimplora del

qual va queda r buida. o Va vetl] ar-lo gairebé fllialI!mnt f si. filialment,

car era u�ieot que no arribava pas ,als vint anys, un intel.lec;ual amb
�

uI�es que sempre duia algun llibre a la butxaca, De vegades evfucavo

els seus records d'estudian" i ell -'escoltava de bon erat unes conta

lles que li permetien d'entreveure, d'espiar, un�ena de vida que no

havia conegut rnai i que l'atreia misteriosament.
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No, ara cap mh amiga no duria una mí.ca de conaê l, al seu sOlfriflent,

però en canvi tampoc no el turmentava cap preocupació de re�ponsabili

tat, tote vegada que no hi havia, COrl en aquell temps, uns homes als

quals comanar i unes trinx�res enemigues, 8ile neioses i quietes" però
sempre amenaçadores, a ptmt d'entrar en activitat. Res no l'anguniejava
tant com s í.xb , aleshores. No parava Cie pensar que, ara que la pluja ja
havia cesaat , i apa r-errtment per de bo, podia desencadenar-se 1 'atac

d'un mOPlent a l'altre. 'Ya passar-se la nit somniant a quo e t a ofensiva

que no vindria fins r4s endavant" quan ja es:taVD refet despr és de doa

dies de no be ure m�s que a.í.gua i IJ.et amb aspirines.

Aquest cap la nit s'e�tenia al seu davant en blanc i el deixa�a en

llibertat de dormir o de romandre despert, abocat al teMor de l'inter

rogatori futur, 1 'endemà, o qui sap si d 'aquí a unes hores,a La oatina

da, quan ells hague se í.n reposat una Plica ••• :El cap, iI!l!:1bbil í tot com

el tenia, el f,iblà de nou amb ta.rta insistència que va obliga!'-lo a

premer-se'l entre Les mans ardents i entresuades. Hi teriia tot el cos,

de suat.

S'havia assegut a terra, sense esma d 'arribar al banc, D'altra ban

da, li aembL ava que el sòl ae írí a m�s cbnode , més ample & Ya repenjar-se

feixugaI1ent contra La paret que tenia darrera, amb les mans encara al

cap i els colzes sobre els genolls, tot ell recargolat sobre el propi
coa en una posició gairebé fetal.

Ya cloure les parpelles amb la intenci6 desesperaé'a d 'oblidar, de

foragitar aque LLa llum que se li havia incrustat als ulls com una estre

lla resplendent, com un conjunt d'estrelles que el perseguien amb llur

vibracio na Lsana • .tI costat d "aque ï.L neguit, fins i tot el rum rum iMpel:
torbable del� xu�ladors, ja tan familiar, per�ia importància.

La quasi obs cur-a te t de la cel1a,perb, li f'e xa bé, i pz-o cur-à rela

xar-se, no pensar en res, oblidar l'interTogatori, l'indret on es tro

bava, les prmves que encar8 l'esperaven, tot allb que hi havia d'hostil
,

en el seu passat i en el sou futur, no en el present p perque el pre-

sent, aés enl1� d 'aquel) ca ne ano
í

, ti 'aqueJ.la testa ado1oridá, li prome

tia uns instlants de pau" de z-epb a, de tranquil.li tat relativa.
) Va pertorbar-la transi toriàMent el carceller que li duia el sopar,

però ell el va deixar en un costat sense tocar-loe l'fo tenia gana, només

tenia set. :r1eDtre era a La sala on 1 'interrobaven el::; policies ,el con

sumia la nece srí.t at de fumar, però ar-a que era lliure de fer-ho hi va

renunciar de bon coro Preí'E?ria dormí.r , dreçar un mur entre ell 1 la rea

litat que, d'altra ba nda , era Lncapa ç
de c onba t re v.í.ct o r-í.oeamen t ,

Es va moure, canvih de lloc, perque tot d'una va semblar-li que a-
lt

quell indret que ocupava s "ee ce
ï

ra ve ma saa , ni l!l�S ni menys que si fos
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un llit, on cal girar-se i regirar-se, cercar el costat fresc i

blement reposant després de l'escalfor esponjosa i humi�a dels

çols rebregats pel propi cos.

Seguidament e�va treure les sabates i s'acaricià les plantes dels I
,

peus com es fa en acabar una llarga· caminada, per� aque I 1 lleu movi:men�:
i la inclinaci6 que havia �onat a la sev� testa, provocà e�oara la fi- �

blada, la qual s e li enr cnsà crani endins com un ganivet, com un objec
te talLant qualsevol que li partia en cap en dues meitats desiguals.

Va aUargar les !cames i repos� la nuca contra el mur, molt enre

ra, eh una pos í.c
í ó

forçada que, de moment, va pr-opo re í.on ar=Lí, un petit
consol. Are i adés, però, tot ,1 la if.llIYlobili tat, la fiblada insistia es-

,
,

pontaniament, potser no "!jan fort8 oom quan es bellugava, pera tanmateix

molestosa i aguda com una bès�la viva que s'hagués p�oposat de devorar

Lo a poc a poc seneè acabar dáconseguir-ho i, a La fi. resignada El ro

seear-lo en el transcurs et 'una agonia llarga, sense liMits.
,

Contraria't, continuava pensant en tot allo que li havien fet, en
,

les preguntes i ac'tituds que van obligar-lo a adop't8X, sempre dret,sen-
se permetre-li ni un instant de relaxament, d 'aband6, car aleshores,
al m�s peti t error, sentia im..r'1ediatamen t la veu que ordena' a, la veu

que no es "distingia gens de 1 'al tra veu que no parava d'inter agar-lo
i explorava en detall aquella terra del seu passat, aturan Ij-se en to'ts

els seus incidents i estw.àiant-los a trav�s d'una anàlisi que pz-e tenf,a

fer-lo contradir-se.

No havien aconsegui tres, �s cihar; s 'havien vist forçats a deixar

lo s enee haver p.rogz-e s ua t Gens" sense fer cap pas endavant, a menys

que calgués considerar com un progrés aquella fatiga que p�ovocaren
en el aeu organisme, aqu el.L mal de cap que potser el tindria dee p e r-t

tota La nit. Era estrany, de tota manera, que mai no li hague e sí,n posat
la mà al damunt. Amb en Ealsells, com va contar-li, tot i que l'afer
no ere 'tan greu, hi havien anat a bufes 'tot seguit, des (tel primer in
terrogatmri, potser pe:rq uè aleshores encara e Le sagnaven les ferides
obertes per la guerra i 1 iodi era més v í.u, m�s �lor de pell; no havia

tingut temps d'assolar-se COM ara, quan el dissimulaven tant com po
dien a. desgrat d "un comp.ï.ex de vencedor que no ha sabut doraí.na r la si

tuaci6, que no ha sa bu t c onven ee.r i nomé o es capaç de fer-se obeir
a la força.

Va sospirar f'eLxugamen t , a fons. i reposà els peus ben plans con

trael c1�ent del terra. El cap e¡ fiblà novaflent i va tancar els ulls
amb m�s energia, però la pressi6, conseqüència d'aques� esforç, augmen
tà emcar� el dolor i va ob¡igar-lo a relaxar les parpel es.

Es feia une ma ca de ll?stmma. Sabia que era com un residu, una dei
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xalla, allò que ne a t ava a 'un home que e�deia !'Í8teu l:.starell, de 1 "indi
vidu lliure que encara abir pod t a anar i venir sen s.se que el moJeB"tes

sin, sense veure" s sotmés a tote mena d'humilia cions. L "havien des fet,
1 "havien convertit en quelcom que odiava i que àdbuc el faria sentir-se

disminuit per La seva pròpia vict,òria, si ura v í.c'tbz-í.a era allò

obstinadament. M.ai no s'havia vist tan petit, tan insignificant, tan poc
i ell mateix, com sortit de les fronteros de La seva persona o, més que

..

aixo, reduit a unes fronterss que hi hevia dintre seu i que hauria vol-

gut ignorar, perquè eren �3ll.l!'lmI!lBmlDmPlemmBllnò el reducte mfn í.m que un

home podia acceptar.
Només una vegada s"havia sentit així confinat, l per un :elotiu ben

diferent. En principi no l;enia res� veure amb ell, però l'afectava

d'una manera profunda i desmesurada. Mai no va eaber quins foren els

seus sentiment en aquell instant, si es replegava a aquells l!flits
..

interiors, dolorosos i avorrits, perque per primer cop realitzava la
,

vastitud de la be e t í.a l.a t at humana , o perqnè envejava aquel.l soldat que

anava ta festejar un triomf enea ra no ob tLngut ,

El poble era pràcti'caro"€nt una i'mguera i potser no quedava ni un

sol edifici ben sencer desp:r�s del mez-teLl.e í.g ance ar.ant de 1 'artille
ria d 'uns i a Ltz-ee, Ara feia potser dues hores que avançava amb els seus

. hokes per les runes i l'Orom:f, en Cas&joana i ell aca b ven de s í.Lencf.ar

una ne ta-:a).ladora que, des ct 'unes «olfes. e ls havia ocasiona t dqt zene s
de baixes. Des de la cambra de sota, on ven enfilar-Sle per la banda de

der re ra , invisible all? servents de l.'arL'18, havien aprofitat un forat

por ller.çar les bombes de mh. les aua Ls enderrocaren una par-et 1 un tros

de sostre, per on van caure els tres a o rgee enemics, un d'eJ.ls damunt

d'en �asajoana, que resultà ferit. Hentre l'Oromi se l'enduia, ell aban

donà ,1'edificJ., on ja no quedava ningú, i enfilà unafrnena de corredor

entre dues parets baixes,.probablement corrals o estables. Uns pas�os
m�s endavant, ve, comprovar .que el o arz-e ré no- tenia sortida, però en lloc

de retrocedir s'endins� per una obertura de l'esquerra, una rfhhmJt1emJtlJllB

finestra baixa i estreta qae va menar-lo a un tancat descobert, on hi

havia una porta qUe/donava anna ha bt.tiac í ó
fo eca , Tamb� era un estable.

Qyan ja es dispolava a travessar-lo per �a1 de sorti� per l'esbo
ranc obert a l'altra banda, va fer un pas enrera i, amb l'arm.a a punt,
es va quedar en un co s'ta t , a l'aguait. Acabava de sopprendre una remor

somorta i alhora violenta, com un ba t re d'ales. només que no hor.pod
í

a

ser, car una respire.eió en excès a oz-o ï.Loae acompanyava el moviment. Men

tre fora continuava l'espetec interm1tBnt d'una �etralladora, l'única
que quedava, a 1 'ajuntament, es va a�eure tan 1J arg corn era t , arrosse

gant-se amb colzes i nans, va anar pr ogre avan t cap a l'indret d'on ve-
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nia la re�or, protegit per 18 llarga menjadora sota la qual tot er.a

ple de pallot brut i negre, CO!1'l fU!!1at, o menjat' pels excrements dels

anima ls.

Aturat, va afitorar cap al fons. Aparentment no hi havia ningú,
perb la remor no havia pas casHat, ben a l'inrev�s; aquella mena de res)

pir�ció es feia m�s forta" e apa e òd í.ca , Va avançar una mica més i ales

hores va veure que una de les bigues de 1 fons t cap a la dreta, s 'havia

despres i penjava sobre una �assa tosca que reposava al capdamunt d'u- I

na muntera on es barrejaven feixoe i enderrocs. Era un cadàver.

la soroll, pe rb , procedia de més enllà. on solame
.....
nt podia distin

gir una paret de pedra .• Silencios8Plent" ara redreçat, va c6rrer cap a

l'altra banda, on .s quedà arraulit sota mateix d'un sortint del mur.

Des d'all:! va sorprendre uns membres que s'agitaven darrera el cadà

ver, a tocar de la paret.

_�vançà més, aenp.re sigi16s i inclinat com si les e epa t LLes li !'JlIU!1 I

pesessin. La runa i la biga que li havien intercap&àt la visi6 8maga

ven, com ara - va veure, una llutbta a mor-o sa • O potser no era ben b� BPlO-
,
.'

rosa, perque la noia, sen8� crldar, pero energicBment, es defensava com
,

un gat panxa enlaire. El soldat li havia esqulnçat la roba i ara mos-

trava les cuixes, els pits i un bon tros de ventre blanc. HI xicot

pesava al s_,eu damunt amb mJ!uWnmmmI!llllmirleI!U!\rua. tot l'uniforI!le desordenat,
..

pero La noia el mossegava o intentava de nos se gar-ú.o mentre t onbeva

el gos d'una banda a l'altra amb una agilitat que ell no ponia dcní.nan,

En Mateu es va que d ar con tempJ.amt,.,lo8, p ara li tzat pe r l' especta

cle. El sorge s'havia descordat els pantalons i el sexe li penjava o,

més que penjar-li, es projectava al seu davants endumt i nons t ruês ,

apuntant el ventre nu de la xicota. AI!lb les cames intentavo d'obrix-

La 'i, ara i '-Bd�s, ho aconseguia; a leshores e ls sexes es fregaven un

moment, fins que elle "tornava 2. eemunyur--ee, a punt d'es¡;1er penetrada, l

sen se que 1 "h omê s'a trev1fJ a deixar-li anar e r s braços que subjectava
amb força. Sovint, en les peripècies de-la lluiia, tocaven el cadàver

..

de la vella, car era el d'una dona, pero ni l'un ni l'altre no se n'a-
•

donaven, tots �os atents a una fal.lera contradictbria.

'n Bateu va redreçar-se del tot. però s'havia oblidat d'aquell
..

sortint de pedra i el seu cap ensopega amb el can-tell. La remor que

podia fer, � de tota �anera, no fou'prou per cridar l'atenció d'a

quells d os , Van continuar llui tan "t " mentre ell es fregava 1 'indret a

dolori t ,

Aleshores va veur-e que Leo m q ue , de nou, el va retenir immobilit
Í'k1.�

zato La �, amb un g6St brue c , va el] iberar-se d 'una de les mans del I

soldat, projectà tIDa cama cap al costat, com si an�8 a obrir les oui-
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xes, es mig incorporh i va engrapar el sexe del seu assaltant. Ell ge

màg� e ordament i e spe rne j
à

per tal d"eElcaparse-li" però ella no cedia,
el tenia ben agarrotat. i, sense pre pcupaz--e e que .1 'borne li e sgaz-rapava

els pits, va retorçar-li el membr-e com si 1 'hi volgués az-ranoar , Tots

dos panteixaven, i es van tornar El queixar, però aleshores en Hateu ja I

havia reaccionat del tot i, amb un salt, va plantar-se 8 llur costat.

Manh :
.....

Aixocn't, porc!
Era un dels seus hOrl€So Va. clavar-li el peu al cul mentre la noia,

una adol.es o ent encara, s,'aquiete.va. El xidot va far una corregudeta i

s'aturà a l'altre oostat. ïenia la cara conge s tí.onada , vermella com

un l)ordigQt, i en Mfl'teu ha ur àa ace eguzat que no acabava de comp.rend re

qu� pasoava. El sexe li continuava penjant, rabiosament intacte i erec

te El deepf t del tractament a què La dona acabava de s o tme tre 'l.

Fou en aque 11 raonen t , en con ter.lplar-lo" i en e onte!.'lplar-la
tota expoaada , blanca i br-una i anb aquell pub í.s tan sortit i poblat,

negre, que va sen�ir aquest mateix retrocés capA uhs límits redufte

i li semblà que t oceve r ue Lo on d 'íntegre pero fllD�mlfleJ'llil pregonament

desagr�dable i anihilador.

Hi va haver êc lluitar amb tota la s eva àn í

na i, entre una cosa

i l'altra, 'La còlera l' enfurí. Va cridar :

Te l'haurien de 'taUar !

Alçh l'arma i va amenaçar-lo amb la baioneta :
'\,

à- ImU¡¡ Marr�, mes q u e narr'
..

Al �ie.ot va escapar-se-li un renill quan va punxar-lo, pero en a-

quell 1ns�tant, inesperadament, la noia inplorà :

- No, aixb no !

Era un crit que puj�va el fons de la seva sang pagesa i amiGa de

la terra; acostuma�a a mirar amb generosi�a't, aflicalment, rea12stica

ment, tot alIo que es refereix a la gencraci6� Ell va tardar a capir
-

que no hi h via cap c�ntradicc16 en�re la seva nebativa a que la fo�e�
sin i la seva' defensa d'ara. l les fron1;eres es van estrènyer novan errt ,

i va mrar el xicot que e "agua n t ava el sexe anb les ans tr8[!loloses,
corn si es disposés fi mas:turbar- se, i La noba mig despullada que ara

potser s'hauria avingut e acollir-lo ••• Però no va sent,ir rea, l�evat

de Ls lioits del seu és.'er que eft reduïen fine a fer-li na l , com ara,a

La c e Ls La , tan Lluny d'aquella escena i d'aquella carn.

�
, ..

Es va moure, m�s incomode, i el cap li retruc�, pero malgrat el

dolor, la llunyania, ara que 1 'havia evocada, continuava present, ac

tual, més prop eJa que rsa i f' i el cos d e ). a pe gee e ta es conve r1;ia en el
...

cos de la Nat8lia" lian blanca i tan nua quan davant del frirall itubmJ!1'll!!lDI!HII
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li acariciava els pits i elle. es girava cap a la seva booa a�b els lla

vis entreoberts •••

Va sentir l' onaee limtmm munvan t d 'un desig estrany i aaa rg, violent

com potsèr no l'havia experimentat mai, ni aleshores que la seva presèn

cia l'enfollia, i gemegà com un animal ferit. Va ajaçar-se sobre el ter

ra de ciment i a poc a poo es va anar estmrant mentre el cap se li o

bria. Van escapar-se-li unes ll�grimes de dolor i de cobejança carnal

i reposà 1ta galta oontra La brut
í
c

í

a d "a que L'l sòl que tants al trf-'S pre- .

sos devien haver petjat.
Alg�, el guàrAis, es va a�ansar pel corredor i s'atm�� a ran de

cel.1a, i ell va sBn"!;;ir la remor dels passos i després el silenci cte

l'home que el mirava per l'espiell de i.a porta. Però no es va moure,

sinó que restà ajaçat, co� mor"!;;, i el cap d'un instant va escol"!;;ar el

fregaclis dels peus que a 'allunyaven sense que la porta e 'hagués obe r-t ,

sense que ning6 no li hagu�s dit res.
El desig, passatger, ha ria minvat gairebé fins a desaparèixer,

rb el cap e nca ra li feia .mal. }f0I!1�8 la fre(�or del terra, contra el

qual repenjava la galta� li donava una micn cte conhort.

Despr�s va recollir els braços i, un cop més, canvià de posi tura.

Es va fer llefecte d'un ani�al que només espera el tret de gr cia, però
sabia Que no l'hi donarien, car abans v oLz en reduit i humiliar la seva

humanitat. Tothom pensava nO��8 a reduir la seva hu�.ni�at : de primer

el partit, després j_ 'exèrcit, i ara aqueste, a ouee't s •••

No va trobar cap qualificatiu que li agredés prou i hi renuncià.

Tampoc no tenia cap il'lportància. Re�el qne passaria d'aque].l .!!loment en

endavant no tenia il!lPort�ncia, perquè ú� si a'havien proposat de

fer-li la pellIa hi farien; è'una manera o altra, lahi farien.

Aquesta dinissi6 a la �ual e�tava a PUD"!;; e consentir, però, va

dC6vetllar totes les reserves que encnra conservava din�r eeu i, sob-
,

trldanpnt( va di:-se : si no m'he abenronat mai, per que ho he de fer
,

ara? Tot el seu aclapa� enT. � proce ie d'un �le tar fisic Clr-

cumstnncial que passaria un cop hagués dO�I!1itt reposat •• o

s va redreçar lentament i, tot lluitant contra el propi desànim

que perals"!;;ia a ir-li que er� inútil co�b8tre, acabà per quedar-se as

segut enmig de la cel.la, anb lea flans premudes al cap lascerat pel mnmm

bàtec dolor6s.

En obrir els ulls, ve. veure que e 1 I!ienjar encara con t í.nur-va al

aou coc tat ... Nineú no havia acuê
í

t a retirer-lo. A poc a poc la Reva I!là
,

a�andona el front i va allarear-ee cap al pi.at ple è'una barreja negro-
,

sa� 'i l'aspecte del nenjar de migdia no va aeradnr-li ctel tot abans de

tastar-lo, nenys encara li abellí el 'aquesta nito A deaerat d'això,
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va anar atrra
í

,,n t el pla t cap al. seu davant. Plegà leicames a la nanez-a

turca i va continuar esguardant els fesols vermellosos, m�s negres que

vermellosos, i el suc espés on ned�venit No tenia eana, però va reeordur
,

per_no voler e�morzar, perquè ara estava conven-

e_la seva negativa a beure's el cafè anb llet;
el que li havia passat

çut que tot era culpa

no h� feia res, doncs, que tingu6s o no tingu�s Gana, Li calia menjar

per conservar les forces, per augmentar-les si era pos�ible; li

sav a que ells es -r;robessj_!l amb una aaqua.na ben p re pa r-ada i que funcio

na normalment, sense peges.

�s va ficar una cullerada a la boca, amb el� ulls tane3ts per no

veuze la barreja, però aleshores va adonar-se que es t ava t.rrcbnod e , va

alçar-se i, amb el plat a les mans, es va as eure al banc de ciment

que també li hauria de .f�r de llit. S 'arraui1 cont ra un angle de La
..

ret i ana men jan t ,

!fo hauz-La se buf; dir si era bo m dolent o Va semblar-li que no tenia

cap mena �e gust; les rnaieixes mongeT.€s, pastoses i i�edes, eren estra

nyanent desubstanciades. Ferb potser no era culpa d'elles, sin6 del seu

pale dar.
Es va forçar a acabar-s'ho tot i deBpr�s inelds va netejar el plat

amb un tros de pa, una cosa que no havia fet des de noLt s al1�T8 enrera,

dec dele dies de la guerra. Abans, a casa seva, ho feien tots; era un

c os tum arrelat de paz-e s a fills que d eap ré s , qJlan tot va començar a en-

£I

esrrilar-se per altres scnclere8, ell i la at lia abandonaren sense pe-

na. Els eeabl ava quo e 'ho devien a ells mat e íz os , Una cosa era precin

dir de luxes, l'altra c apte nf.r-ca e amb un mínit:l e òignitat, com a

nes.

Va ao oLr.í r amb un 80r1ri8 aquestes consideracions convenof ona,.. .Ls ,

tan iI!lpròpicG de l'hox-a" i to"'; d'u.naf en Ploure's, va aèonar-se que
"

el aal de cap se li havia recuit consid rablement • Pero no havia desapa
,

regut del tot. Nm haria de aaparegut la feblesa de les canee , com va po-

de r cona t ata r en aí ze ca r-e e , Mai no se les havia eerrt í.dee tan de drap,

ni aleshores de les marxes forçades en iieaps de guerra.

Va quedar-se un morsen t al bell mig de le. cel.la i les va anar

bellugant, de priner l'una i després l'altra, sense Que això les

ris gens ni mica. Les tenlE pesades, sense agilitat.

Es va oordar la camisa� ara una oiea freAolie tot i que a fora de

via fer un dia d'es tiu" ca Lur-óe , tan opress iu coo 1 'hè{fa sentit a La

sala on l'interrogaren, sota l'esguRrd sever dels �OD ho�es. Es tornà

asseure fi terre i, sene e P.lB3Sa interès, miri¡ al ae u entorn per tal de

conaaa ta r- La soleda t en q u'è es "trobava. El carterista t els al tres es

devien p re gunt ar qu� li hav í.a pa ssa t , Però no tardarien a saber que el
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tenien inco�unicat. Ta�b� all!, �isteriosa�entt corrien les noticies.

A poc a poc, l'anava afeixugant el tedi de l'home lliurat als saus

propi s .re cursos, eene e oonpanyda , car no era ben bé el mat eix: no desit

jar-Is qua no tenir-la. Si 1 'hagués tinguda, sempre li hauria quede t

el recurs de pmmmmmnmrnena callar. Ara, en canvi, no podia parlar :ni que

vo l.gué s , l pat'La r encare era r-eLa t í.van nt poc i�portant, ja que la coo

panyd.a no c one-í s't e Ix- s o Iamen t RDbnmn en les paraules que es poden dir o

...

escol"tar, sinó, sobre�ot, en la pre8en�i1 fiaica d'un altre, d'uns al-

tree que son senbl?nt:3 a nosal"tre� encara que, eapir"L!tualI!len"t, potser

estiguin a l'altr8 banda c'e m6n.

Va sentir paSfJOB c ue a'a1jansaven per aegona vegada i l'espiell

s�brí de nou , Despr ée es badà La porta 'l/el ca cce
ï

ï.e r VEl enretirar els

a tueILs del men ja r , ne pe asada ve mirar-lo, i ell li retornà l'esguird,
, ...

per� "tenia una cara antipatica que el priva de rlir-li res. L'home va

, ,

desaparèixer tan silencios8m.nt com havia vingut.

l aleshores va començar la veritable nit, la veritable soledat.

Una s oLí.t ud que tenia que Lc om de COI!lÚ amb La que sentia quan era in

fAnt i! �és encara, quan era un arlolescent i per primer cop es feia

conscient d'allò que el sep�ar8va �els altres.
,

Defugia el pare- embzí.ac i La Mare maLhumo rada 1 e "es aapa O-de eaea ,

de la alulIh:da sòr ida casa que aleeho:::-ef1 ocupave n 8 La Guineuety-( per

c6rrer muntanya enllà, on encara queda ve n un_s quants pins. �ambé en

aquell temps, com ara, 1 "amenaçava quelcom d "hoat.í.I., amb la diferència

que, aleshores, aQuesta amenaça no semblava definida. De 1et, però,
no era. Una �ida tarada i oiserable ••• QU� pOc'ia demanar més? De ve

gades es rabejava en el seu sofri�ent, s'hi enfonsava deliberada�ent,

i evocava la vida dels altreEJ. tal com la veia per fora, 1 el sau propi

existir, manoa t a'amls"te.ts, de mmIIq'l1'lI!lfllÏlel companye , car tamb� els evita

va. Per això devien dir que era un noi estrany. Però COl!! no ho havia

de ser si mai no s 'havia volgut resignar a La seva sort ni podia sentir
, '

un amor autent í.c per la seva família ? .Ni pretenia sentir-lo. En el
,

,

fons d'ell hi havia una gran indiferencia, de la q.jiaL no era oulpable,
,

tata ve��,da que a rre Lava en unes ciircumstàncies objectives.

Aleshores ni La N€itàlie no s'ha'Jia I!1.anifer-t[... t COm una persona

portant €n 1 a seva vida o Era una cria turs que t coqkll, es miraaa La

gent una rrí.o.a de reUll. Tots d os hav
í

en viscut, tots d oe hav
í

en eetat

criats com dues bèsties salvatgines. El miracle era que, a la fi, s'ba-

guessin adfi'p�a"t.

Consci€n�me�t, no V? eign;ficar xes fins qu� arrib aque��a �frda

òe la ze v eLac í.é , En ce r-ts nonen.t a hauria gosa t dir que abana no 1 'ha

via vista cai, que ta1!l1Jé lo c onprem e en aqueLl.a oh. tLn ada vo ï.urrsat de
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no veure cap dels seus. l aixf i tot, en faltar els pare, s'havia qu_.e

dat ar-b 611a i amb La !'laria. Era cuz-á
ó
s que aleshores, sobtadar!.J.ent, la

vida co�enc�s a fer-se ��s suportable� Hi havia aque�la falla, 's cert,

això con -vinuava exíe tint. però tota la recta es decantava cap a t.lllfordre
m�s favorable. Tal!lb� elles,totes dues, eren d'una altra pasta i no rè

cordaven gens la �are amargaòa i cridaire ni el pare desinteres,at i
,

borratxo. Dues noies con cal, boniques, normals si la natalia no hagués
,

tingut aquella nansre de cap tem r=e e que La di snanc i.aea de tot el que

pvocedia del n6n de fora.

Ara sabi� que era com si haguessin es"tat crents l'un per l'altreo

Amb eLl.a va desaparèixer abruptars e n t la soledat, La aopa racLé , La l�ia

ria 110 ha po df.a c omp rend re i per ai.,;:ò VD. d r r :

- Sou dos bacons !

Però entre el:Lr. hi havia més qUI) la carn: un veritab1.:e sentiment
"

amo r'óe que amb el -i;emps f'e.ua c onve z-t
í

rrt en un agr a able c oa t um conju-
,

gal no aLte rat per res J no con tamí.na t pel l!l6n exterior que els ignorava,

que elIs s 'havien preocupat de deixar a la porta de casa.

1 Bra La .i.'iatàlia li fal.tava , l�s trobava altre cal! sol i la sentia

LLunyuna , a boc ad a El. d'al t=es interessos que po t s er sí que es referien

a�ll, però que aix! i tot resté'ven remots pel sol fet que olLa conti

nuava Gaudint de lliber-vat me rrsre ell era all1, dintre ¡a cel,1a fosca

i humida.

Que buit que e ra tot.'! ben !!lirat, en aquest mom sn t de prova! La Na

tàlia no e ra un rec er on re fugi:: r-se , ni ho e ra el negoci que havia

creat anb el seu esf'or-ç , Tot passava alformar part d'un món aliè, fora

gitat per la seva detenci6.

Acabava de pene trar en un univers nou al qual, li calia acostumar

se, al quai po ce e r no s "ac oa tueaz-í,a mai, perque si bé la soledat li re-
IfJ

cordava la dsls seue anys jovençans, en el fon s no hi havia una mesura

conuna èntre els serrt Lnerrt d'antany i La realitat actual.

'ranb� aleshores havia sen L. i 1; 1 'iopacte de La solitud f'Ls í.ca , pe rb

sab í.a que només d'ell depenie. è'arrancer-s'hi, Clue elf) altres- eren a to-
<,

car-, disposats a acoLLi.r--lo n oné e que ff3s tm pas per atansars-s 'hi., o

pot aez- fins i tot ne nye q,._.ue a.íxb, ja quo al ce pdava Ll, hi havia encara

è Ls conpanys d'escola, ele c onpa ny s .('.e treball, tots aquells als quals
el priV8V€\ d'unir-se un sentiment secret de fr'ácàs. Eren alii, disponi

bles, nen+r-e que ara no hi havia ningú� L'havien separat, IàeIHmmthttlIÍllfirtll'1U1UR

'mmmll defiTlitivanen t pot s or , COH una oveD a tarada. 1�'" o'Vella que fe t i

debatut sempre va �sser sense q ue ningú no acabés d
"

adonar-se "n , tot i

que aquells que el voltt::.ven ;:!lés de q.uatre veóades havien de sentir que

era una pe ro ona dii'E'. rent, die tant. :::ls ae u s m: teixos e omp any s del grup



Quina amistat hi teniata�b ells? Cap. Ni amb l'Arés. tot i el

llaç familiar que els unia. "Fra un lligam molt p zí.m , d'una tenuïtat

f0reidora, si bé à'aixb potser n'era una mica culpable la Mori, la

qual, com que no aprovava llur filanera ae viure, a partir del I!la1.;:riI!loni
,

s'ana distanciant cada cop Jgl�s dels ge rman s , Ell, l'Ar�s, no e ra ni
,

.

carn ni p eí.x, i si va entrar a formar part de Le s patrulles, on no va

dis�ingir-se nai per cap iniciativa, fou per la seva dona, la rn�s in

teressada, la ri�s sanguin�ria de tote els �starello Ben mifat, sempre

havia estat una mica insensatav

}�ls r-ec or-ds de la vida pasfla/ la seva i la d "a oue ï.ï.e amb els quals

tenia. una relaci6 de pa ren t í.u ,
rebroteven ar-a dintre e eu con una planta

danyina, cer 'de qu� podia ser¥ir-li en aquest moment instAI.ler-se en

.. ,

aquella existencia 9reterita ? Pretenia evadir-ee de la seua eoledat,

poteer? Si e� nixi , qu� no ho veia que allò el duia a retrobar-ne'(1fe
tan intim.ament pertorbadora com la pre sent 'i Si volia sentir una mica

p de calor humana, li calia cenyir el record dels darrers quinze anys

i dre çar una bar-re ra amb un rètol que PoLohibis la irrupció dels ante-

l ri�rs, dB quan vivien tots i tots eren pregonamen1.; desgraciats. Sense

, ..

a íxo , encara hi pe ndr-La.,

Es va aixecar t, obJ¡.'dant-se que es tava cansa t , feu uns passos per

la o eLs La , Però �s que�ra potser ja no ho estava. Bl cos, .Lï.evat de La

testa, encara adoLczuda ,
tornav _ a respondre bé. El mal de cap" ho sa

bia per expermènci�J no se'l trauria fins que pogués dormir. Sin6 que,

com dorI!lir, .men+re continués aque 11 tumult interior? Car es tractava,

sota una apar-ença pacifica i inocua, d "un ve ri table tll.mult sorgit d'un

conjunt d" e-scenes deslligades que ell aplegava en una consideraoi6 co

murla.
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onze •••

,

o S'assegué de nou al banc de mmmmmmm� cimént i s'hi estira amb el
.. ,

o cap recolJit sota el braç, en una. positura només nomen t.aní.amen t cbmoda

que no tarilarta a cansar-lo. !n moure's, La testa se li' tornà a obrir

amb una v'_braci6 sobtada i endurida que l'oblig!l a immobilitzar-se

cipi tadarnent &

Va sentir altra vega da pass 08 a }.'exterior, i es p era amb el cor
,.

encongit. No era pas imposf'lible que h�guesf)in decidit de reprenòre

1 "tnt6xrogatori.., Perb els passos s 'allunyaren cap al fons de L corredor,

?n va sentir el grinyol d 'una porta, succeí t per un breu Lns sarrt de
..

silencio 'Daspr�8 la por�a geneea de nou i els passos que retornaren

de 180 distància par-banyaen a l!l6s d'una p ere ona , J.lavien anat a cercar

algú al tra.

Però IJue no deacanaen naí., po+ae.r ? eB va dir. Desp:r�s pens� en
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els CI.0S policies que l"ha'JiE'n Lrrte r roga t i se li acudí de voler il.'Jagi

nar�sè"ls en l'ambient familiar, però hi frecas�è. Li era ��s tàcil de

crenre que v í.v.í.en sols, que m�i no havien tingut ni pare ni Plare, nin

e;ú que es preocupés d 'e:tls. Ja sabia que no era veri "tat, i que el més
"

prÍl!l. i l:!_arg Mins devia ser pe rs ob a ceeac e , pez..·CJu� ara r-e co rdava haver-

li vist una aliança al dit. Malgrat atuest detall, la cosa resultava i�.

pensable. De tota nan ez-a ••• De segur que, durant la gua rra, aquells

dissortats als quals anaven a treure del llit en plana ma�inada. tenien

una idea Molt sel'lbl a..,nt d'e J.} 8 ..

lPastiguoj8t, va :!:'er un €jact. Que po"tser e empz-e hav í.e d'�abar pen

sant er! el na+e í.x, COY'! si aquell fos el per
í ode Més 1.r:Jpo:rtant d e la 60-

ve vide? Però si que l'era. 1.1 capdavall, havia estat una petita potèn

cia •• �

Va a onr-í.urc BI:'JD.r{;8nent. Vaig ser una pE'tits potència, .f-l repe1ii,

com si e 'hi tielectée. Però no El r-a 'hen bé això 0' pniE q u � mai no havia

acudit a aquella tasca aMb el cnr alegre, ca feion tants aels seus com

punys. Aquell individu Eateix, el cap del grup nou, ara no recordava

com se .t\teiH ... � Ah, sí, l:nruled ! Doncs b� : havia tinent !.!lai el més pe-

tit sentit de le responsabilitat ? AleBhore� hi pRnsava sovint, en ell,

però després, I!.s pla r , el va aner oblidant; al capdavall. no havia tin-e
... .

gut gens d'irnpprtancia en la seva vida i
�

1"afe ct� prou -per dec::!.dir-Io a

cap de les seves paraules no
..

modi�icar el seu punt de vmata. Pero

1 'home el disgustava, i tm dia incl11s ho è:l.gué a en Bre na ,
eJ. qual' es

va mostrar evasiu :

- 1:s un hone seeur •••

r ho era, no se"n po dí.a dub+ar , Ho VPl. 0emostrar prou IJ..evors que,

m�8 enña varrt , es deiy.�.f orern:::- de viu en 'lin quan dAfensavEl un polvorí

amb l'ajut de qu tre de�car:l1.Rats COM ell Clue Ia dar re ra c os a que volien

e ra sortir sans i estalvi!':) �"aquelJ_8 gue r ra , si, e ra a'it'lirallle, i pot

sor ai�b justificava La seva Plenera d'ésser, les -;-eves crueltats. Aix:!

i tot, no podia sentir cap r1CiH18 dfl f'\if'lp8"tie per elrala central, li

deia �

- L'hoMe ha ne scut pe r s nb j nga r €' Ls sus ae nbLen t a , recorda�ho. Per
\

que et ue ne ee q ue en s6c, -del parttt ?
,

-"

:r:n l\l.a"teu eab.í.a ÇJ ne 8Ta un de ls sis ini! ivi -ius que al C8 rne t hi te-

nien uno s o.La xifra. 1ns a Lnr-e s tre's havien !.!1ort de maneres diverses i

poc envejables.

})ro�eguj_a :

- Perquè e éc un i(l eal.Le te i er€' e en 18 peu 1 la concb:rrlia i el flPlMmmmma:
,

_pnradis ter'renal ? No � no, en absolut ! l-for.lés crec en les feres, jo.

Tots s om unes feres, fins i to"+qUell.s Q'1(-' no s'atrp"E'ixen a dir-ho. I
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què fan, les f'e re s ? ,Ua'ten les r'e res e n cní.gues , les que uo pe rtan�ren a
..

la seva especie.
l�ll va pr ot ee tar :

- 110 tens raó •.Només naten quan tenen gana.
- 1 qui ha dit el c orrt ra r-í, ? T.J'única diferència que hi ha entre elles

i n oe aLur-ea és que els homes sempre t.en í

a gane. i, a més, hem inventat

tot de mane res
'

de r'er l!l�S ràpmda i atradablc La matança !

I reia, com Lm noan t re que era.• :N9t�igu�e' el qUE' (iigu�s,en �
Brena anava equivocat. En �araled no pofia �68er un hOMe segur, dtil,

'lo

perque no respectava res, ni el� de la seva mateixa classee Ho va demos-
. ..

trar quan liguidR tm dels hornea del aeu grup •
.

L'afer e ra m.O�1 -f;; obscur i ma í, no a ce ba de poae r--s e en c ï.a r-, Es a
_ .. ..- ¿fJ,. ,

dir. mai no acab1J de posar-se en c i ar- pel' a oLL, ateu, perque els di-

rigents del partit per força havien. de saber que havia pas��at: Paz-aco-
,

xaknent , el resultat va ser que la posició d'en Para].ed encara es féu
m�s sblidEo Darrera�ent� ja tothoo el te�ia. Feia:
- Som bèsties cagBdore�,qu� hi voleu fer'

l se n'alegrava, com si aquell. procedir ¡fos una conque)t� de la hu

nita"'J" El J)itjor €n:o. q u e amb individu con ell les ob j e c cá on s no valien;
com deia, no el pr-e o oupa ven les idees ni al)'ò que s 'ha convingut d 'a
nonenan el bé i el l'1ftl. Quan se l'acorralcva, sè'n sor t La amb un arrmn
eament d'espatl1ertl i uns mots grollers:
- Smp mira, t oca'ro. els collons !

Un monstre t tm monstre, va re'D?}tir-·s� ara � en penser-hi .. DespJ'és
de dues o tres convor-ee a per l'setil, havfa fet ro t el po se í.b r e pe z e

vitar-lo, cosa (JUB no ere. difícil, pe rq ue no era un hOP1e sociable. Mai
,

P

no va capir per que els del partit, amb en Brena �ava...nt, oreien en e Ll ,

Que el supoxteastm era una aJ.tra cosa. .Al capdavall els oonverrí on fanà
tics que , amb teories o een se teories, fessin la feina bruta. Va somriu

re en recordar que 1 'Arés ha v í,a eEl tat a punt de forma r' part d "a que Tl.

grupo r1�s que u1somrí.s, però, potser ere um�anyotf:l.• "
Va canviar de poa ítura J., sense conv

í

cc í.ó , prova d'ins't.íal.lar-s6
" ,

m�B comfortablem�t, awb ganes de dor�ir. Per que no deixave de pensar
•

d'una v ega da o, si tan tl'1poss5.ble li era d'evitar-ho., per què- no e'en-
cara va ja amb La ae se

í é

que dev í.e n reserv6r-li per l'endemà? ,Això el

va deprimir. Dem ••• Polmcies i més policies, preeunteo i més pregun
tes.8" Havia caigut en un cerclo s e ns e s or t

í

da , I La ¡�a tàlia q u� feia ?

Tot d'una, se sentí in0ignat contra le. seva ger!!lana • .Ni se li ha

vi9 acudit d'enviar-li �enjer ! Desprts, però, es va rep�'t.íir que això
n o tenia cap i!'1portànct!?. l':!'en !!l�S iI.'lportabts les visiten que devia ha

ver fet, les tecles que devia haver toce.t •••
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,

r�entalment, prova d'ef'tablir una llista de les persones de certa

qual:!.tat a leu· qua Ls podia acnd í.r , però el resuJ.tct era descoratjador.
]�s t rec tava cie La Plena d"indivièlus que el:' farien enrera en saber

1 'acusaven. Això ja ho hav í

a vmst de eeguá da , 3i haguessin estat llII'lJ!lI1'lStm

amí ce ....No ho eren; es tractava de gent amb les mans tan brutes com
"

ell, pero prou prudents per no haver vessat sang. Només els interessaver:

els diners, o .la posici6. No la comprometrien per ell, no voldrien fer

valdre influè,nç;ie� i recursos per salvar un antic pò.trul:er ••• Aque€t

mot enea ra e spa z-ve l'ava, i aab í a per:fe et anen f q ue si a la:ú t I'1�S incaut o

més de bona fe, en deci0ic a Lrrt e r ven í.r a favor e eu , després, en assa

be rrta r-se de .La !!lp.Jl8. Ci �a cusaci6 q.ue p� s ava al Sel..f.E\IDlwt t encara ani

ria a queixar-se a La Natàlia per no haver-lo pOS2.t en antecedents.

Mlis vaLía que es re s í.gnée des d'al1a. Era un combat q ue havia de

menar tot 001. ("ol... sempre la !late iX8 pa rau.. La , I en N[!ristany "taI!lb�
,.

�� el neu enezrí.c , ve deci(!ir .. ..t.la1,ia pa rLa 1; una rrí o a ma esa i a ra les

t:i f' i ..ço i � ,J ; '_'-' .... ",¡:¡.,.:.:I.":'- l"seves ree�_ leae ans no ��r_en m�s g�e e��lur_r u �� pO_lcla en

La seva voluntat d "a c ons egu.í r precisions sob!'€ La seva vida pa s aada ,

lTo hi feie :t'Gé:: que, en conjunt, Le s seves r-ev eLac Lone es rcJ�erJ.ssin a

actes de di.ficí 1 compr-ova ció o En algun lloc o 81 t re , COT!l ha via temuir
des del principi, devia haver-hi un fil conductor. Potser jn el tenien

entre les f11?ns sens e saber que ho e ra. Ale shores t només calia e ape rar-
, " . .,,' ique se n a._3onessin .. Per.....que : que faria, uon.r.rontat amb ao+ee nnega-

bt es , d ocume nta tn per. testirlOnil3 ? Negar, és clar, negar encara i ne-
..

gar senpreQ Fera no tan solp s'executa els qui c�nfessen.o.

��el1iG el front ama ra t r1e euoz , e om se1!l.pre que es AeixavFI snva
í

r

per La poro ! el cap, une noncn te aquietat. ve tornar a fibJar-lo amb
..

Lns
í

e tenc La , Pins quan , fins uuan 'I es va dir.

"No "VP. donar gaire inportàncj.. a, pre OCUpH"t e OIl e:.:: tava t a ls passos

que�e nou s'atanrJHven pel corrector .. Tot sovint se'n e en t Len , Aquest

cop, pe rb , van a tur ar= ae davant la seva ce Lv La., l'espiell s'obrí i es

ta¡'lc� se¡;uif.e.ment, i, aJ.eshores, La porta VE ba daz--e e 81Yl.b un a empenta

continguda per l'oBcercel.ler que deia!

Veniu ....

b :'::1 cor se 15. va aturar me rrt re el cervell se li enterbolia sota

les punxades o Vs 6:Jt a1' a punt d'exc l.amar : altra vega0B ? Perb sa

bia que ere in(ltil i, un cop I!l�S, es I!lenj� les paraules.
e OM un gOE', va seguir j. 'hooE' fora de La ce l.s La ,

1

T



-12)-

,

No eren e ....S- ma te í.x oe , A aqu€st¡ no els havia "l?is�.; mai, pez-o no se'n
,

ve estranyar gens; n'hi devia haver- UIIa gran quarrtLtat que no coneixia.

Com sempre, er-en treD, un que seia dar-re ra la taula, disposat a escriu ... ,

re, i d os :rr¡és, els inter:rog£',dors, aas egu t al pr amer i dret l'altre.
I�edi8tament li va ee�blar que la sesGió encara 3e�ia més desa

gr�}dable qUE: le�:J ente z-í.o re , Un cels xicots, !:lol t jove, l:l0'�_1; pàl.1id,
amb la ca ra pl ena d'e];'upeione cu ran.í.e s i unes cell.sB Gruixuddllitsil'1e�� i

..

extraordinariall1�:mt negreo, tenia una expr(?s�>ió cruel llU" ga i r-ebé li
,

defolT.!?:va-els trt;'ts� l�ls l1avis, plens, :!lol't ver'Jle2.1s i una mica arre-

eanga t.s , mos t rave n unes don te bl an quos i punxegudee o orc 1€.2 d "un ca.

T' 1 t
. 6 .

d' 1 dl':· b...... a r-o , ne z-va a , a , con VD veure e spz-cs , p.i.e e ·.J�(;a, aezs r sva un

digne comllt.ny Beu.

El primer !!lot que van dir ja revelava el to quo p en aav en donar a

1 'cntrevif::ta. Per c cmer çe r , :ro 'i:',divi du va tutejB!'·-10, una cosa que els

altx';:'8 novhaví.en re t , Això 11O si¿:;n:i.fic8va res, natu.l'alIr.ent, i fins i
tot ora curi6s que, jo d'entrafa� no l'hagues�in tra�tat amb a questa
fanilin:ritsnt deopI'(?c:...ntivs q ue , en nonon ta c omp rorre coe, crea una infe-

...

rioritnt automota.ce , J:i�s important era el to, ho.util, groller:
- Seu

I t ot, segui t va haver-hi. que l.��om més <1 ue � 1 to f tota vegada que

quan ell ja e "í.no ï.Lnava cap a la cedira, l'lndivi(lu ne rvá
ó

s va aL��rear
el peu i, amb una Guí t aa , la hi v a treur·e de sota e¡ cul. Va estar a

punt (�fI eauz-e ae eegut a te rra." però en el di?r.:l' r 0.00e11t ho pegué evi-
"

tar i, en lloc d "aíxb , es va que d ar culivat en un a pce í.cí.é grotesca,
e OJ!! s i fos a la comuna ,

I "

Va re dz-eçe r- 0 de neu i oire. elu do s üidivi -lus o 2-;1 de les dents
, ,

punxagudus havia ef)clarit La rial18� p�ro l'a}tre .J<31.1bluv2. enfurismat,
con si fos la vícttma i no 1 'autor de 1 ó mal:"fe ta. l'xc2_aI!1à :

"
Ir)- Au, que eRperes #

l1erò e.ll no ho va entendr e , En reali1jat, pr-cu feina tenia amb el

se\.�mal do oa p , el qua I s'havia reproduit gairE:bé anb la ua ce txa inten-
,

s í.ta t d"horF�8 ab ns, quan ab and one la sala. Va �i.cr r-:"o dcn cs sense

expreo 16, oon ;a"o!f!sfJa:r:'lj.t;.
)�'8.] .. tr�_ -crid .. :

- Aga fa la cad�. ra , ofitúpid •

Que.n es va ajupir, 1 'opreae:t6 que eentn a al crani Ara ton r'o rta

no 1.i h� lP ia es -CJ:'e.n;:{at gens de perdre el coneixement .. Ho ho po d ré
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resis�ir� va ponsar, no podré. Fins i to� �enia ganes de plorar, ara.

Aquella salutació de benvinguda l'havia deumorclitzat.

Dei:xà la cadara a 1 'indt'f)'t que ocupava d e pr í.ner i va esperar, sen

se atrevir-se a asseure-s'hi pel:' si lea ordres que volien donar-li eren

W1EH''3 a1t�'es. Però no. L'indivi u nervi6s va pa npe Ll.e j az , cosa que ja hao'

via fet dues o tres v ege d ca i que pe r això BrB començava a r e suI t!u' re

marcable, i repetí:
- Seu, bene í.t !

l:n Ma1leu va sub jeutar 18. ca d.í.za arab la nà , per BssegUï:'''Ir-se que

aquestia vogada no li .fugirlia, i es va asseure a IJ.b preormci6. J�'altre,
Ot

pero, a uest cop no téu cap nov í.mont ane naç .cor ,

se va trc"u::.'e un ,pUíjUct n.' cigarretes i,

- l'io.

Afegí:
- Gràcies.

]�l xicot P05P.. C�X'b d'ofès, Va Incl:inar-se en dav an t , sanae abando-

nar La taula on CiS r-epan java , i �mm eairebé l'am€naç�
- Quan j o convide, no pe rae to que ntngtÍ. d1euÏl que no ....

- Bé •••

II#.é�l-¡;rE.� VB :allar,ar-li el paquet:
l!'uma !

Re�lg¡jadaf!le1 t, QS VB P08&1:' La cigarreta L'. la boca. �nls mat e í.xos

La hi van encendre, è.'nna rre.nerm ta.n delib(;'H·p�,e.rrl(>nt na tuee e ra que -l'o

bligà a tirar el cap enrera perquè no li rCE;:;lissin el nas. :tU gest, tan

scbtat, li esberlà el cer1"e11.

El xí otrt ve. de ix� r el p acue t s ohr8 la 1;<:'. uLa , ncnt re 1 'al tra enoe

nia el l:'_Uf'l .. Va ar-ran ja r-Lo amb prou hahili':at ferr:1ub el lfim'nla feix de

claror caigu�s c ontra La cara del pres. I, encar-e poc sati.Eífgt, ornenà:

La. cHdir¿. o .... Girf{-J.e, car a qu
í

,

Ilo li va c uo-t ar més rerne
......
i que nig aí.xccar= ec i orientar la cadi

za c onf'oz-rie li manave n , '81 policia apr-ova :

I>101t b�. Sigue ...• obed í

e rrt i tot(-:j hi guanyacem ,

L'altl.'e, en adona r-cae que en HatCH cone erv ava la cigarreta entre

els dits, 'VB. qU¡�ix:? r=s e :

- l> sz·b fumes o no f'unee , tl.l ?

Peb.Le.a errt , digué :

... 1

..;.L.
"'.

La rabiE. c onençave a serrlinar. �intr:e aeu, No era possihle que el
,

tractessin d'aquell:? nan cre, no 'telY:l.e:n ca p \.rE't (le fer-ho. Era un ho-
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me, exao tamen t corn ells, potser fins i tot m-éG que ells! S'havia eI!l

paanat aquelles 11àgril!les que van es "tar a punt d' ec capar-se-li i ara,

si no hagu�s estat pel mal que li feia el cap ••• Va tancar els ulls.

Els altres van protes'1iar iI'JJ'ledi araa en t :

Els ulls obe ree ,

..

ObeÍ també, però aleshores inclina la testa i fità el terra de

mosaic.
- I m:tra, quan e t parlin !

...

Aquest cap, pero, no e-s va moure.

- Que ens miris t O potser et penses que SOI!! gossos?

va dir:
- Tampoc no ho sóc jo.

Ele polic�es es va llembrecar. El de les dentsl, mig rie�t,féu :

- Caldria provar-ho, aixb. Mira'ns •••
- ]'�ls va mirar. El cap li martelleJava de se ep eradanen e 1 va haver

de 'tancar de nou el.s ulls. Va sentir cue deien :

- No ho repe tiré ! Obre e ls ulls !

Ro havia dit el dels tics, que era fe1a t01,; de ganyotes amb els

llavis, com un conill que maàtega.
, ,

Ell intenta d'obeir una vegada m�s, pera 11 era absolutament im-

possible do fit�r aquella luminària. El cap se li esc pava. Senee ado

nar-me'n, desvià en� l'esgne.rd.
Va sentir que ej. pegaven i la testa, sota l'impacte, se li incli

nà de pr
í

ae r a la
ê

re ta i després a l'esQ_tterra.
No obr�1s ulls ni reac cí.onb , El dolor el privava de -l'er-ho. l en

aquell Ln s tarrt va saber amb tota certesa que, encara que el matessin,

no tornali'i.B a fitar la L!.ui!lo Els altre-s_, proveits d 'una psicologia pri

mària, peeò suí'ioient t ho dev
í

e n comprendre, perquè ja no van I!l1!l.lDl'.llUlmJll

repetir l'ordre.

ün d'ells, no aabf.a quà n , va di r :

- :Batos àisposat a signar La declaració que has fet a.�uesta tarda?
,

E3tava tau adolorit que, un mone rrt , vac í.r s Là , De que parlaven?
,

Era possible que ja l'hagués aban dena t el aeu sentit de la realitat?

Esperà un inS1iant i aleshores, amb una llEl:rga deglució de saliva, va

co¡.testar :

- No he fet cap de elaraci6.
- "as declarat que vas ser el ca.pi tost del grup onze de pa trullers

del par"tit Anarco-\iatal.anista •••
- No.

- I Clue vas assassinat" un nombre indeternüna1i de persones, entre e-

lles •••

hI va interrompre i repetí :
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- No.

L'altre p10seguia :

••• 1'industriaJ. 'Blanes, el. fuster e ben í.a ta Yilaneu, mous en .A!'al'guels.e
- No he declara tres.

- Bt llegirem la declarac16.
- No la firmaré. lIo he decl� rat res de to t a

í xb ,

,

Va aentír La ma que el colpejava amb força. Mentre el cap li
,

luva violeu1iaruen¡; d'una canda a l'eitra, ;;erb, va o..."bsl"inar-se :

- No he fet cap declaxBci6.
- Ai,,:éca' t !

Ho va 1.'e1.' sens e acabar d'obrir elo ulla, silelloionsment" nen+z-e

el policia dels tics canviava l'orÜi.entaci6 del llUl?1.
,

- Sstas thsposat a £1:('oor ?
, ,

Per que ho pr�gun¡;dVell '? Ho ho havia di t prou o l.a r , que no $/ Repe-
I

ti :

- No puc firmar una d8clt�ració que 110 he fet.

ra pali cia dit;llé :

- PerfOo1ie. La faràs ara.

El to era enanaçador, rabiüt.
Ob.c9 els ulls. Ens agrada (' ue s e 'ns :i3liri •••

Ela Vd e eguaz-daz- fugaçment i els uLl.s , lallgats, se li van tornar

a cloure gairebé del t oe , B1 xj,OQt pelut 1 de dents sortidefl bz ome j a :

- Es que no ens trobe$ pr ou I.!k'1.COB, potser ?

No va replicar.
- Mira "ns" he di t !

La mà li va t orna r- a caur-e damunt amb un gest ae c que provocà !bot

d'onades do¡oroses crani el!di�. L'e.l tI'e féu:
- Reco�encem, j& qu� ho, vols aixiG Des del principi •••

une}rJt3.usa mol1_; bze u , i tot seguit:
- Yao ingr.esiJar al par1ïi"t_ l"any tren¡;a-1ires •••

- L'any tr nta-sio.
- T2"enta-tres.
- �rent8-sis.

..

La ruà, blana, pero pe sad e , es va abatre cont za j_a e eva galta.
- '2:rente.-tr�s !

No va cont ee tar.

Vas ingrescar al pa z-t í, ':; 1 "any tren-ca-·tres.
- Trenta-sis.

Bufetada.

l'ren ta....tra s •

- No. trenta-Di�.
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J!.questa vegada el van j}1::{wr tota (tos, a l'unj)son. El cap. per dinsl
inicià une Meno. 1e mov

í

nen t , COI'l el 1:' fugis, i v « sentir una g!'an ne o es

si t at de pr0'fler-se els pO\SOE' per ta 1 de de��1'er-se d "anue i.La inpressi6

que e='- bu í dava ,
sen ae endu�s:.:�'n el ':¡o)o:r. Inicià un ge!!3t amb e)_f¡ bre-

"'

ÇDS. pe]:"� els al trAs (loe es 1;�ven al'a gu nit i van coLpe jar-Ii les nano

anb e Lu I'B.lmells. La ciear:V'e'ta, que havia oblida1;� se li va ee capaz rle1f

dits.

- �'any trente-treR •••

E�en9-p, repl�.ci3r, Vf:l es:reT�r lEl. n oveLta bufetada, ara E't':l:) el::- bra

ços (!8iguts al 118rg de). cos totE'.IP.lent iMmòbil. '!<�n lJoc (l'això, va "tor

nar 9 Jenti� la veu :

- Recon(üxeo que vas entrer Ell par.-r;i t l' Any tren1:n-tr9 � 9

- No�

- Mi::::'R'l"l !

s« fita!'-lo.

Quin any lii vas ingreA"'lar ?

- T'any trenta-nis.

- T'adverteixo qU€ di�posem riA tote In nit� ••

,

Ho sabia. P�ro ja no li feien por. I sabia taobé que cada cop

farien nenys o Ni c opn ni eri ta no podien augmerrtar- ja la seva sofrença.
Una (jre.Yl trepidaci6 li sol) evava La par1í de davant de 18 tel7ta, i el

moví.nen t ';->'est€lnia oa p a l'occí"Qit com una rn�rea flue ho VA cobrin·t tot

al feu pas o Ma:i. no he "j.� expe rimente,t res de a embI ant, ni aleshores que

va teni!' aqu.elJa min? d'" iDE! ole, 016.
"'"11

�

i'
" .; í�_ pOL c�a lnn�H�

l,'amy tr�mt8-tres et va s af'ilip r al paJ':i71t Ann!"co-6atI11anista •••

- lri -cabia que ox í.e t
í

a aleshor.es •

.I.lent1òa !

p.�b el dor� de la M� feixuge. va eiXt1Ga:b-Ae La t:rr.:nE'lpti��oio del

fr'lbt .. Però 'tenü.1 tan �'\_).2(1� 1(" l'."l�l com el cap.
- Les mans Quietes !

'1�ornà :¿_ deixBr-les pG jar COf" aV81], en una po �i ci.6 caneada i mi

serable que no <1€8vetlhwa cap aorrt í.men t o ompa a=Lu en eLo S�;U6 botxins

(!nder�_atz a :reY)etir- :

- .tl..econe�.x(!f¡ c ue ]_ "any tre nte.-tres •••

- L�any trentB-�js.

Els nus oe �els �i-ts del J)olicia van pegar-li La boca j_ la part

baix8 del r�, mentr� �l s�u comp�ny ordenava t

- ]'I1ira "ne !

tro va obe
í

r-, fi lnó e Uf> eorrt í.nuà amb les parpel.!. ee mig o ï.oaee tot
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i saber ,-que. no s·.rvis de reB, o gairebé de rea , car el llum crs potent

i perforava la dèbil pell pon endinsar-se en La profl.lndi tat de les se

ves nines i, d'alli, cap a les temples i la nuca.

Confessa que vas ser un dels primerl3 afiliats
- No �D ce rt.

- Ens tractes de mentiders?

JJa veu del polici a, que de) p rí.ne r havia deixat passar una expres··
.1 ....

-

+ t
.. "

fe rí t fL."1sa o serQ.u.L &"1... sene e 1I1:() es ta f r.za re velavPl J.. Ul'C reri ct'? � iots e que no

pot equivocar-ce L'iai, diGui eJ. q u e digui.
No vaig ineres:.:w.r al parti,?; tin:5 l'an:,}' trenta-.is.

- l nosaltres sabem que vae .fer-ho l'ar.y 1:1·e;::tn-tres. !:-telJ'tim,
Ho va voler ps-l.iiar aeb un mor neny s CGl!!.j)�\,f.',(n:;e(��tt :

- j�3teu 001 info!.'me. ta.

1;0 estem .!Jal j.::n'orn.íY1is .. }1 'teu 11�';:n fig;lJa e nt r'e e)_,� d�J.t;; 21embres que

1 'any t re.nta-ct r es z'o rr.e ven IX? rt de l' ox1ò>&.ni t zac í.é ,

- Iii o hi ba cap l1L-l�1 d"a.qu cct s...s •

H,:,'p13't€\i..�o : mentim, d cncc '?

- fIo ho ,�!. I
'" v •

BIs nue e t� COTI'tt't1 La boca 5.,
niar..LDt, li coli ejnY£;. la nuca.

s J.I!ml ta-

Bs va deci('i:!� :

Ven cr�mB.r tot s el G arxius.

,... G01'3 ho saps ?

-Tote e18 lJartits van c re ma r eis arxius abi:'J1s.o.,

Va ca1:1.2't'.
"

- AbE.llS do que ?

-A l'E 11¿: Ci" entra r vasal tre s ,

- I qui �s, voaaltres ?

- 1es vostres tropes.
. ..

lleus vc.Le r- êir' Los trDpc<s c aj.anyo Lee , ).'exerc:!..'t d'a}.liberar'ent.

N-efas VE: vole x' e ompxometre i va oontinuar' ce. I]' at. ::knti elfi nuae ts

qu.e 1 :ferien cie nou, amb méD forge, :m.r:;.rm.maaml1:jlJ.at,'llmcyr!lf!i i un gust de

sang que li emvlen8vu 1� boca.

- Dig;,¡es
què be de Gir ?

Qui éreu, nosnltre¡:: fi[
"

Quina i:!.l�jortància 1;E'n:i.a -: Per que es n egava a ::'"C1';. fifer-los. si el
•

non no oanva ava In e (.S;?� i,per rsol.t .: ne vul.gueec in diss L'1uJ.Rr-ho, mai

no oer:_en res rn.éc c ue un czc:l'.'cit d'ocl:.pació que el p.9iq suportava re-
,

f>i£!wt, aab un oCi e on tí.ngut i 'l uc .:311:: no ignori::� ve n Gl!U!U.!.n..."1I!.l� tot 1
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n gar-se a r-ec one í.xs r=ho , car això, confessar-ho, seria llur darrera i

d"finitive. derrota 1-
- Le� tropes nacionals.

n"alliberam.ent !

- D'alliberam.ent.
- Moli,; 'bé .. Aixb ja �s nt�E' z-aona b'Le , nieues, donee : tu vas ser un dels

qui VEn prBndre par-t en aqueste destre.. co
í é

dels arxius ?

- Nc.

- Ca saps, doncs, que es va n eles"tr'.7.r ?

Ho sap toihon. Era aLJni i ho "IfI? ie vcur-e ,

- No eros al front ?

-Ja no n'hi bav
í

a s en 8qtl�LI.. no-ncn t ,

- Vas ser un del::: que es van ec ce p ar corn ocm l vn , oi <)

no ve replicar, i e=�s nuee se no et ven IDbltñar de re (�oJ'dar-li que

el silenci ern una nena de cri�.

No revolaven acu cs t s azxí.i s que vau dp.strnir que tu r'or-navee pert

dòl r.rtit des �e l"'any t""'en�a-tp.e8?

- To ..

..
- Pe r qu ..... ?

-Pe!'(juè hi vaig ingressar l'e ny tre:nt;:.:.-sip.

A que at cop, l' imp e te ne Ie rl� encaz-a fan I"l�p fort. ¡'�1 xicot ner

"'1i68, que erFI qui e'.. recavA., f'e-via eS'l:;a!' �oJ.t ac c-rt una t £ fer-ho, per-
..

. ,

que r.;ab:H.'.' reguler Lea hnfe1;a�es el U:'1[l nane r-a nat �1'l1atiCarl0n't. precisa.
- Qntn any dius q ue VBS ing:2'.'esear-hi O?

- L'@.ny trenta-sjn ..

I em fou el ptl.n�r que va colpejar-li el TIl:::.S. La t�st.a 'I blana,
sl1inclinà enr-era , ce d.í.n t con un arby'€ fi i jc'Vincel davE\,_.nt L 'iP.lpuls
p-ol'1cr6c �ol vent .. ntns ctel cap li espctpgà alguna CO<iP i, despr�s d'uns

i � t- d'
-

1
•

b
.. -, '

- . 6
-

"j 1
'

n è�m.s e.L 1.
-

e rs aerrr , Sm.C:)fHlf9:'-ll� a -J. exp.i.oo a • 0J.8 po is oe _1. van

batrre anb rJ.ÉÍs força, fief-' boce ts •

- Quin
- Ja ho he ctit.

- Repf'lt"-'bro, dones , riorrtes tr- �e!!1pre flu(> sè't p!'cGunt:i. (�u1", any?
- J:�l tr�nt8-si ti p

Va pegar- o '10VE1.!'le:lt a J.? bocs. q ur n enee ra 110 hBV1p. acabat e e pro

YlUn.CÜ3I' La narl'erA. ps r-au le , Ara, La rl engua 1'1 Y8 Gu-er.o!' e s nr-anyamen t
.:J 1 ñ � ':t.

- ..;¡
- "I' hI' � .

.t)
�

enganxe ca -fnt;re _PS ,.en(¡� el c o i or- � ot :Lgé'l a (1.Jt>l.xnr-se. Lero no

va coeUr. 1�stgV8 �ü:r('f\at e resistir fins al f'jnel. Mai. no havia oliat

ninrill G ('l!!l oòiava aque l'I pI? re 11 òe bo tx í.ne que el mir(,¡-ren amb e ls ulls

enve r-ne 1J i te per la ir8.

- COI"'! has c1it .,



- L'?�y tr -pta-�i8.
;-:1 puny in:;::leti, !né'" dur , '!!léB f�iXUCt i}J-�. �ang de les genive se

li e acampà cap a La ba z-he+a .. }� 8Clp.ell zaomerrt li va serr:lb:�ar que!"lo
..,

...

la pena . endurar- un castig tan seve r per un detall que t t ot sol, 110

t�nie. cap import�mc ta. Hi havd a acüaac í.one m.és greus • D'altra banda,

rh, (le qu� li .tJ!'viria o onze s saz+quc tenien "Y86 Ed deFJl)rée, quan 1,8

acu .a oLons �()82in !'lés per.illoses, ta1'1bé es ve urí,a obligat a n egar <?

Fet i fe t no s' e�ta!.viariR reG a , en canvi, eEn la sevn u0.n2_s ... i6 que

era d.:::l p?rti"t (fos (le J.'a ':,. trc;nt::l-1;r.e"", els pr-o pe ......
ciBnt:!'j_,.. lm punt

fjÒlj_d�Obr� el qut.'J. t'eprll�à:r-Ele run) nés s,ep"nretr:.to Eru per a
í xb que no

podi:3 resigner-sn a 8.0 ceptar-ho o ry'ot s "un í.a f i.na e o sa (>�1 re Lao
í

on avs

0""1.) Ot If
Po
'\ tr'" J.." t ., ..... C1.,.,., he �,; <"l ... ; "'+ de e- "! (� 1)'""1 (' nr,}p.TI .... r.,€,"" t "1 O 'c: "9 po A-l_Bc\�.t � ""_._

.

c:, , _ v b. kC, � __ r� v _ ..C)" "" u" ,,_ __" __ • u.__ • ",. _ )¡._I:.

��liTt='!:-�e si s'obf-]ti.nava en un a ne ga t í.v a abs o ï.u+a , tOí;al.

Tornem-hi :quin nny ves �n�r�srar al p rt�� �

- !. 'Hny trenta-si�.

I
.. .

,fi ma l' l •. t!le naB I' en t re la boca i al .as amb un icpuls

e.nl'Vé1tge. TJD .for,a de; 1�ir:lp2.ctelt a r a , f'll v a 0t1:r ccnt r-a La p are t . on
"

resta _'ante:1.xant men+re 0S 11.epan� €lls I-lavis tunef ::;tE'S�

- No et repengis !

l�o "'H ob0j T, no per tal ta de vo l.urrte t , e+no perr; f� �ma

eh; .ml1 aen l,e j a no l' obe i nn 80Mb la do�''''",rGsa ae o s tu ia da , Una ma el va en-
,

,

g:rnpf:r pel clatell oL proüecte endavann , cap a te:r:ra. V'é'J é'eix8:!:'-oe
,

ana.r con un ninot de d:rBp.
- A1.xecB't !

"

Va posar los mann E-1obJ:'f> el f.1 rE' j ols i intl? rrt s de redT'eçar ... s€ .. G-ai-
,

rebé ho hav í,a acvnvegt'it queri UTIE' pl n1jrtrln Òf' peu tm'n� (3 anoz r-ar=Lo
-

..
, btra el soL, ��rfJa I:l�ntre 1 or-dr-e . s rr'pet'ig, pe z-emp t rj a :

- A1x�c[':t !

l:'escena es r(>pe-tí tres o C_:l 8-tre veG?�E"F;, j0�nticB ¿. httf'�ili8nt.
,

TIl j ...., DO B 'hi ve Ü' d� ap u]'l, no A0bir� Ol'} eY'8 t qu' 1:1 pac e ava , Tot
,

'

hav í.r. ane t rno�' t rnpit:l., però J'(l nà£�Y'ocBJYtf)nt uomé s orq f1.�ic. La v o l.un-
-

tat cont í.nuava tensa, dura, alirr¡(.'f!'lt (!� per �:H1Up:f_) odi inser-sat que niua-

va n:tYl'trp- sen, un o�i que. �H� i e r ten í.c s) :n r:lr£: (If>J. 008 i o 'adreçava
alft èoe homes que el martiri1jZ3Ven, ti l'a'�":;r8 ind�vJ.n encara asseGut a

"

taula,a l'orGaTl�.tzncü6 8o�:.í.el i po].ítica r.it'lO rerMet:in l'e"{i8�enci8 d'a-
.

qus}.].r.-. indjvidt1s, a lB. rnateixp_ èondici6 hu·ora que feia pOl')sible que

els üonstr�s ti. nguee s�.n vi�a •••

Ja 1:ret,el ve,nr;ornar l?t peE��rta(luent cop sem:o pre[:unta:"'-li res.
Ell 't(.nia els nIls tEl lCRt€ i jA t�.nj_cm'l.ont B� preor.n�RVR �€ no caure

por seeona Y9f'aflu. AM't:l le� tJentR eerrF.lc!ea, e� i1.ei? r1i.serfbJ.<H'l�nt : no

,
pOt durar, no pOT ñurar, no dur�r� se pre •••
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:L'j_nstant present, pe zb , t en í.s un vaï.or d"eteT'!1ittlat. ArB j�

tava res méfJ; La aeva v
í

d a n ence ra ha v í,a quet!fat rectuida per sePlp:re al
,

c·astig que 11 i'lfligieD i que ell. eupor-tava ten estoical.1ent com po.rí a ,

F.�e 00:+1 s "hagues r í.n passat le vlbda apallissant-lo, COM si haguessin

<le continuar pegant-lo indeftnidf..'..rlfmt, nentn� els quedessin f'oz-c e s ....

I eLe ehoz-e s , aobtia danen t , el:::: cops van cessar. Un dels po ïact.ee

haví.a (Ut al aeu e ompa ny :

- No ho fBCis ten fort, home

Se"n ve eertnm;Y8r-, pe:rqu� la llisaéla La hi haví en c}ev13t tots dOB.

Era pos�ible que ur d'elis, ara, se sentíís e omnad í.t de la s va �itua

ctó ? T,
'
altre féu :

- !!o e rrte n en cap l'1ée }-!.er:[;uatge9 acueste.

Deí.xa "), reposar. Veuràs e om ara serà. blip1 mí.nyó , 0i. ?
,

La pre un ta li anave 8dr,�çBtfat pero ell va neglt�i:,r> de contestar-

la. L"a.l tre s ilia p:r0fi -r;à del sil enol per ;eplicer ver í.noaamen t :

- Què et aemhLa '? S�n com rul5.mals; només els cops els fan efecte.

Se li v a acuó ir que anb el aeu CRptenimen tacab av de demoe t raz

el eon+z-ar-í, però tot segni t v a conpre nrtre que no valia la pena de

fer-los-ho observer. D6altra banda, el segon policia ja rApet1a :

Deixa'l descansar.

1. 'interpel. 1st va mormole r qn f9IDCOm e ncr-e dents i, 8 partir d;a If's

hores p l'individu compass iu �E'. Ir! fmore La inici ativa de les coses .. Rf..l

nunc í.ant al tu'teig, li or<'!en� amb relativa aWibilttBt =

SS2PU, si voleu •••

Va estar a p�nt de negar-s'hi, d'asRagurar que jA estava bé dret,
...

poro eI cos, ara qUE' li o fe r-Le n una opor-turrí t.at de recohr-ar-se, es mos-

trà més feble i, abane d'adonar-se'n" va descobrir qu e , Rairebá a les

palpentes. cercava 18 ca d
í

ra ,

...

1�1 policia va apagar el llum. I,'a1 tre protesta :

- Té'lmbé això ?

- No siguis a
í

x f , home !

Erí 'lateu va començar a malfiar-se. No era natural que, tot de sob

te, un a'ell$ el defenséso Preprfr8:Ven o ueLoom ,

El xicot v a di:r ;

- ReposE'u. Mentres'tant podem parlar trenquil.lement •••

Va fer un a pausa i efl�if!rà merrt re e 1 seu company , amb un e abuf'ec de

d í.agus t , s'allunyava cap a darr eza la nau Ia , Va sentir l'espetec d'un

llumí i va cozmren d re que acabava d'enc9ndre una cigarreta. lU pL¡_6s
,

no es va moure de L seu costat i, al cap d'tm mom ent , agafa la segona

cadira i va instBl�lar-se prop seu , R�'Petí :

- Parlem trr:mquil. ).ampn t. e. Ja conpr-enou que en el fona no us volem



,
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c�p cal, (ji? Pez-que no es ca p ma L internss8,,::,-ze pe r la veri'tat ....
,

Pat'lava d'una marH�J�t? dolçsJ Manyaga i tot, que no s'avenia genE)

anb la seva cara pa"tibulària .. No co s t=va fie cOPl'¿rendre que havia de

f�r un gran e sf'o rç per prènunc
í

aI' 8.""quells no ts i aríop t SJ:' un to cors

pr-one
í

u , �¡dhu.o amical.

1:1'1 J1ateu v a moure e.I.e llavis, sense dir reRe J_j'altre ho obscr-và.

- No cal que con tou teu , si no voleu. Deixeu que us expliqui •••

Perb allò �ue h�\'ia �'explicar òevia ser n8ssa difictl, car es va

inter::,·o:r.rp'l"e. F5.n f' al¡! cap d'lrnB e egon s no pro seguf :

No ua pe ns eu q l.H? no COMpren'! la voc t r= 2Ct:í. ru d , Pote:er cots farien

e1 mat·�i x , en el voa t re ca s. PBrò "1'6,':3 heu de ':.}0M.pren'1"""" t� mòé que no

rodeu contrí nuar ne gsn t 1 'evt\'l;ncia fins al ftm'..l. M�6 -t;nr1o més d'hora

us ban reu "t'le �aci(ilirt oj. ti I �er aixb ns preguntt) e no val més ara'

Fn UatAU no hi féu C�p�o:'1E'nt8ri i_, T.íEüiar.:'�mt, anb La llengua, es

.. L'
,

..

toen una dent que se li belluga va , altre continua :

- No �er;:pre em serFt possible et'intereedir per v(le. Jo _Hteix ••• féu-
'\.

g

vce--en e8:r'�ec ! j o mat p.ix etl puc impacientar i perdre 13 Bereni "!;at ....

,
'

Es hunà , no us :.:l0mhlFt ?

l� Uateu no conte8t�, se�nre ocupa� a�b la �ent.

V6s UB bo _heu agafat tot una l'lioa 0'"' trpy�s .... pot s e r una mí.o a per

culptl nostra, no dic Que no ! Fix8U-vos-hi � pot e e r també una P.li.ca per

culpa noe tJT�, è! io !

De e�p, en Matpu f�u :

- 1:'s inútil !

L·altre el fit�. apArent��nt Molt sorpr�8.

Per qUQ ho diel't ai.xb ?

- No us e;:;forceu. ')'ots SOlt iguals. Que l113 penseu que me··�n crec res,

d'aqt1.esta si p at
í

a Ciue ara féu veure qu.e sentiu per mi él

Violen tamen t, anb to 1'; el Reu o� i acunu'tae, va Afegir �

,
,

. ,

- No sentiu simpatia p er n
í

ngú , ni "podeu sent2r-l€'., pe ruue narigu que

ac cepta à "exercir uner f'une
í

on s com le? vo st re a .....

T' -, -'- d'
�. 1

.

_J 8 __ IrTe va provar e r.epr1.1'1�r ._� seva J_ra.

Sou. injust. l�n el fons, ni jo ni nlngú no UR vo L cap r'8]. Ja ue ho

he dit ••• ne Begur q ue no S8 beu que tc-ts- �nf3 alp.grarípt'l tie comprovar.

que In8i no vau for-mar part de L rRriji t Anerco-Oatalsni!'\ta ni lÏel sell

servei de patrulles •••

- No TI" 13é ni m'ho CTCC. Si f0S VP'!'i'tBt� no insisti.ríeu.•

- Què Ml= vol�ríern ? Perb hi ha l¿evid�nciae ••

.
Semblav-u desol2R.t. En }<La'ten esppr� que lm �ran !'e'trtic encef�l.ic

El 'a1J unyés c:rani enllli, cSlfa un l.n<1ret Plift6rios, abans de replicar :

,

- No bi ha can evidéncia, i hn r.abeu porfectaMent.
-

,�

L'altre br-anda el CB-p.
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- 10, no ! Permeteu c ue us 1'6corêi qllP un èelF voe t r-ee comp anye , en

.t1f:rt r.; t,,;¡!'lS-. ... s abe u a qni em re 1''2: re ilito, oi ?

si, pero no ha dit ni una �!r8ule �e verit2t. El deVIen pegar com a
,

mi pe r..ue è1cclr.: rés. Un home pot enca
í

xe r fins a cert punt. e. ñespré�., �s
,

,

e apa ç (�e de cLa rar q u�lse'Vo1. cosa.

l.'altr� ac cedf , pe rque alJò li perme-r;i? de capg
í

ar l'arglL�ent.
- Te!l�:..u zaé , Us pot passer a v6s nate í,x , això. No sou pas m�s valent

quo r.'a:t.tr"�s •• � Pe r què no fecili't8r-no�J doras Le » o o ses a b/�Hlefici de

� 8i no en t6 pe r P. Fi, t��I'lP()t; no en pot t�ni:,:, P�)J:' B vone t trase- No

c onpr-e.no , doncs, -e L per Qn� (!'f1Ein ...�t intc'Y'rogetori •••

�1 pol�ci[l VI? I"l0'3Sf:G2 r-·f: B €.1� r¡ 8'!j_Z, COi:1 peaner!it .1. 'hpve r {!lll'lI.'U'!H!
..

provocat a que Ll.a z-e epoe ta "'ian frotl::'1e pr-eve ur-e , i l'altre, des de

l'<i_ndrct on era, 2. l'éü"tra br.nd� ?Ie 1;:::>lÜ8, comen tà :

In 1;'110 deía , jo ! :Fo nervciy �e r�li' d on ar+Los aLe e ,

"1 -l', O ..... "-;--.,,,<"\ v� ... ob ... "'.,...os"' ....._"-'P. 8 "'J.!::I �e"t'''''' cont."!" ........ "lct:o'f: j�
... ¡,_ � ... ,_ u J._;-� .. ._,. �# ...... ..,:'t, J.r.;_,-.,;, C� �

, ç." -. (� 'J� (-..,laI.. - ;C� ,), v- qn� ai-

- I he r1C non tir, pe r fa cili 'tar-V()8-�.es 4?

xo , ben el cont ra r-t ,

D011C8 ai.Y.b �s 81 q uo er tí.e fp.nt.

I el m�s bo del cas era que en aque 11 i ,-t:?nt gairebé creia que era

u

e
í

nce r , avit neD�t tan dese3pe��&f!f:t11')r;t-, ":t?n obe t Lnadan .J1t, que La se-

va ne rrt
í

da é1 'hpvia c orrve rtit U1"18 mí ca en VE' �itat, J. ara res no 1 "hauzrí a

sürprth! ¡;::�nt con ha 'eT' dE' confí->s';ar que l'a).tre ";enia !'2.6, que tot al"!..ò

que v .... lj_o fE:Y'-li cantar responi;-:. a uní? realitat v
í

e cuda , S'h�via ins

ti:\l.lDt dintl'E; La no).: d e L s eu I'E'rnone�ce i disentia hone a eanen t la se

VB�,entida, COl"":�i f�);;:¡ j.nY.1ocen�j. Mén : erg innonE'nt.

-
cI fi S �jben que 110.

';;:1 policia b raridav a la te�i:;? atib un t;CRt trj.�t i aèloIOJ"it, con

dr.varr� (l"rn infan-r que cal ren�T[tr, pero e: 1 e2 dE:G!'1cnti :
,

- ITo .. Ho puc aabe z- quo no que n �s qE� s!'. l née ns dic: si a La fi

ac:::\hClI pe r fer-Zlf;; c onï'e asar-, eon:t'e_sf1Rré una Ú"üscda.t.

entrar al ';)r.rtip.'any
..

? Quina im.po:rtan c
í

a té �

. ,

En 14,8-1.;("-1.1. V8. eOT'lpn'nr1re que havi::> pc:lrla"t hen inútilment, pero va
,

bf com va s�ber =

- Però qu�� ur:: po t !er de r�conèij':0:r· (ple vau

treni:;e-trcs i ca el tr8n�8-sie, con ctieu v'e

..,,· ...... o,T'� -r- l')'-, ..... mOÍ':n ,4 .... 1'.-;,1·¡-",,,, t.o(,41). __ v(.· .... ,;
.

i.,;_l .J�1 • �'" ..... 4: .. __ V __ r-. Jr,_

xi li ho exig-i"Ei el pnpe:r; que repr.t?sen�aYa, i replic .

.

- De Lxa , hor':!, ....

J:, girarl1i-Se car) �t en L1.s"tetl, va c11�(,!tlj_pA:r-lo :

- UD n'h�u ac: f�r ctr-:r.eeH.
...

::11 va trobar que la :fp.Tsa, "·ra mRS��, exae:erada, pero no tenia ga-

nee d'aGsen:ralp..r-li-bn. eo� meny'" ps vei�s obJ.ieat a par}ar, t'lil)or.
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Bl san cap li ho aera�ria o

}!l policia, bon jan , tornà :

- Qu� d�iem ? Ah, si, que e� trist d'baver d'adop�ar c�r�es Me8ure�
.

quan tot podria B�ar tan pInner, a aatifacci6 cte totho� •••

-" t
-

1 b�
- -. ' 'h'

..

t Jrn l'la .eu v e pel1sarr q u e no e ra ).; TI - � è'"lJ..'_'1 (In s a vx a enoa.i i a .::1
, ,

coúversa, pero no li ho va voler iücutir i continua escoltant

- PPTIseu, a m�s, que us podrieu beneficiar, mo alBent parlant, cte la

bon a voluntat, (fe l'Pflpontanet"'.;a-r, ••.
,

No ho aca�� d'en+'Andre, pero �m���m va dir:
, ,

- B\Ú, i que he d e fe r ?
,

!IT '

t d
.

",. f' . l' .
. f, .. +HO S e:rr.o�su, ven a conençe z- _ recomençar rms a )_!lL_nl. J una na-

tí3ixa tanti8 1e pregll.n"te� ? TaMbé e J_)_ po �ie'l r-e córrer a aq Ue!.:L pro cedi

m�nt, �oncs. El policia, perb, no ho va sprovar.

No �sta bé, això .. Sabeu. que U3 her! fe t unflO rreeuntc:" concrete, ••.

- A leA quele he c0nteRtat oonore�eMent.

pots�:r "'10 t.ant corn us pensen. l\i:xí,per exenrú.e , at a noaeLtr e s ens

conaba qUE' vau j_ng:r.�fmar al parti� J."E'.ny tf'E'n'ts.-tres •••
ú

� ConS7:a ?

- J:Ii U� ho hen dit.
"

Aleshor(,f! no veie de que Uf! ha df' c>;�:r.vir la I'!lE'Y8 �ec18ré'"oi6. ��_ les
,

pJ"'<.)ves que teniu mRlTl1�.t"loo· e ón suf'f.c í.en+s e ...

- }fo s6n.
- A mi no me n'h�u d onet can.

��a.M.pOC V5B no ens beu prov9t que VI3U entrar-hi pal +e r-í.o n'lent !

- l (}11è ? Sou v06altr-e� que U\'hen èe p rove n cue ho era l'Any tren-¡;a

t t es , Les p:t:vves ee npz-e leo han de dona r els acueadoz-s •

..

Pero ens" cal 18 voet ra co1.lah(')raci6.

lfo sabia si. se J.i hav í.a ee oa p at o si l'indivi"u ere un o Irn.o , Pra

bab'l.enen t això d,�_1:'rer.

Nom�s puc col.laborl'll" è "una nane l'a : Bosegurpnt que vaig ingressar
hi 1 'any trenta-sis fi

- I pel cue f8 a lep p��trulleB ?

Si n 'hi hE" via" Mai no en ve :'l.e formar ps rt.

1�1 poli (lia de:1 6 ties se "ls El taUf}à.
- !To vens que no en trl?l'tràs res ?

Potser no ....

.D" •

e�xa r.l fi m1.,
,

li'n
.....

ate-u geirebé no va tenir teflps e rnj.r?r-lo, perque quan a.lçh
,

ls ca r-a el x í.o ot ja li hav
í

a taUGHt l'ull amb un n bufet?da. 1n de les

e rupc í.cn s ou tantes va s IDepj_rar, ab�n!-'I on� la ca�ir� t , giY'Flt cap a la
.

taula, ohrí a] tre cop el 11.1.u'1.
,

El .s eu coeroanv aana :
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- .Aj.):€! ca' t !

Va obe í.r- nans anon t , fitp.nt-lo amb una expr-e se a
é d'o,ii que l'altre

hevi¡:; de ve nre per força. Potser pz-ec í.aane rrt per aí XÒ, perGttè no se li

escapava, V? pegà r=-Lo de nou abane ne parlar :

- A voea l,trcfl s e ns hp. ne t:r.�cT,0r aix! t a cops.

Va eapel'Br anb pI:;:! br-apoe cp,iguts al :1.:Lare ('el COS,(�OPl si aquell

parènte�i no haguêa tingut lloC; ,corn si m�d no haeuessin �ej_xat de c01-

pe jar-Io, com s i él 1J ò dnrés des de aenpre i fos des tina t a una dare.ci6

sen se lini ta •

- Quin any vas ine.:re-ssnr a.l parti t '!

st, eu taven deciliit a no con t í.nue r €l'lrtavant fins que ha gueaa í.n a

conseguit la z-ee pos c o q ue desitjaven. Ara s'ho e npr-ena en Mstòòic8I'1r:;>nt,
no com aqua] 1 matí! � o com a la ta r da , qua n l{lls preguntes havien papa

llonejat d'un detall a 1 "�l tre. Ara insir::tien sobre La raa te í.xa que s t í.é

i non�inuar1en insistint-hi mpn�re ell s'obstin's.

- L'any t:renta-sis.

Ho havia t oms t Et f1ir i La replica del xa co t fou il!lI'lediflta. Va

retrocpdir sota l'impacte del cop que li partia la boca l,COM havia

de �l'iMer, va queda r--e e re pen j a't a la pa re t , il1det.'€!1s i pan te
í

xarrt ,

La ferida dol llavi se li. inflava.

Una Pla bru.tai va sves€' je r-lo e Vf.) sentir un a veu que deia, í no
I'-

sab
í

a fi quin dalR do s des h0t'16f'1 pE'rtanjde.. :

- Aixb �s C01!l un eramòí\'m eape tlJ at !

T�u!lbé ho sou vosaltres, va 'Pensar entre dues ona dee punyents, molt

segu
í dee 1 'una tie l'al tí!l'Bt qu e li estave}_j ave n el. crani.

_;, Qnin any vas ingressar al partit ?

- Ii'anJT trenta-sis.

Que pot ser no ve ien elle? .ra que es t ava dJ. spoaat a sot enir la seva

afirt"l....8ció ttl.ñu!lmm.mmmm� mentre li qued�B un gram de voLun ta t , de

consciència ? No e "adonavan q ne, a aoue ï.I pas, paesar i.en neao s , pot

eer anys i tot, abans de fer-li confe sse r totes les o o ee e que volten

saber? Però no, no AS tractava d "aí.xb , d'�mar-li arrancant la veri

tnt �p. go�a en enta, sinó simplernen� de fe�-lo cedir una vegada, una

sola vegada. Aleshores, en possessió d'un cap de l'il., dese1!lbullarien

tota La Madeixa. Per a:.txò era ta n Lrapo rrtarrb , tan terriblement ::!.l!lpor

tant negar, negar sempre •••

Va encaixar un altre cop de puny, are a 1 "uLL esquerra. A partir

d'aqu.ell noment, l"hoI'le,. que ja hav La reeixit a obrir-li un trau a La

boca, s'aplicà a convertir-li les òrbites ciliar.s en dues plagues MQ-
,

rades. 1 ell endurava el cas t.í.g , el z-e t ruc de la 'testa contra e_).. muz-
,

que tonia dar:r.�ra i aen se el q 1.:a1 hauria ca í.gu't ••••

I ol policia anava repetint :
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- Separa't de la pa re t !

I ell se n'apartava, per inèrcia, indiferent a l'ordre, al puny

s'abatia tan destraleraaer1"t q ue , a La fi, la veu del pi16s digué:
- El roataràs t

- Tenen la pell molt dura, aquests individus!

En uns instants havien fet uns pr-ogz-e ae oe enormes, no es podJa ne

gar, car ai per una banda no hav í.en pogut acoaeegu
í

r- de fer-li pzonun

ciar els mots que volien, en canvi ara el seu cos era una maasa blana i

vençuda que es redreçava i que ía �» contra la paret per inçi.orporar
se altra vegada i caure de nou com si res no hagués passat. Tot això,
alternat o simul1janejat amb aquella pregunta frenètica:

- Quin any ?

l amb la seva resposta ta�tamudejada :

L'any trenta-sis.

A la fi va caure o Aleshores se sentí immers en una boira espessa

i protectora que s'aolar! i�¡ediatament per lliurar-lo altre oop a la

iniqui't at d 'aquell instant. El po'l
í c.í.a , rabiUt, va ventar-li una punta

da de peu, com havia fet de primer, i la boira tornà a tancar-se, m�6

densa encara, per� to t segui t � S enae desaparèixer, va esquinçar-se ,
,

foradada potser per les fiblades de la seva testag per entre les quals

li arribaven les pare ules de I s doe homes que parlaven entre e.lls :

"l' •• ,preocupis. Tenen set vides, com els gats !

Seria curi6s, tanmate:u:, que 1 'altre he.gués menti t•..

- Si gairebé no el vam tocar ! I, despr�s, qui l'obligava a pronunciar

el seu nom ?

- Potser tens ra6.

! devien c orrte ajúa r-d.e , pe rque va senti:!' el peu que furgava el
,.

cos sense gaires miraments, potser per tal e comprovar si continuava

absent, desmaiat. Ell no es V8 moure, car la fredor dels rajols 11 a

lleuDava una mica el cap adolori t.

Ells, pe rb, devien tenir una llaree. expexHmcia d 'aquestes situa

c í.ona �o es deixaven enredar. El dels tics digué :

- Ja torna en ai •••

Va manar :

Aixeca"t !

No va obeir. L'altre p rovà de fer-lo girar amb La punta del peu,

per� ell va reaDtstir amb tota la seva. voluntat, sòlidament, fins que
� ,

el xicot s 'agenolla al seu co ataf i va eng!,$,ysr-lo pels cabella. Cri-

dh

Conèdia, no !

Va z-ep ï.ega r els genolla sota seu i., ajudant-se amb les mans, es
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va quedar sobre e¡ moaa
ï

o en una postura de bestiola, a quatre grapes.

A poe,a poc, s'anà redreçant. Un cop dempeus, va/vacil.lar sobre les ca

mes, va estar a punt de caure al tra vegada i tentinej� abans de reco

brar novament 1 "e qu t ï.í br t , El cap, però, li fugia, i es va veure ob¡i

gat a cercar refugi en la paret, contra la qual es repenj�.

Una mà va subjectar-lo be rr oe naae rrt per la camisa i l'obligh a fe r

uns passos que el menaren al centre de l'habitaci6. La veu insidiosa

d'un dels policies moz-no ï.ava :

- No us agradaria deaeansar ne veri tat ?

Quelcom, dintre seu , v a as�entir amb entusiasme, amb un anhel in

contenible que gaire-bé arribà a traduir amb UIl moviment del cap. Però

es va dominar a temps. Una part d'ell na�eix semblava entoss�da a no

voler sortir d'aquella cambra pe Ls seus propis mitjans.

La veu va callar i les man sl' abandbnaren. Una mica ao rpz-é e , o

brí els ulls i va veure que tot s doe se'l miraven, atura_:ts molta prop,

d'ell. Ale.ahoros, perb , van separar-se i s'assegueren a les cadires.

Des�e la seva perspectiva, tots a�uells moviments tenien un aspecte in

sÒli't, fantastnal, i per això tancà de nou els ulls ..

Ells van e aperer uns momejrta , probablement perq uç tingués temps

de refer-se, però de spr éa es van haver d'aixBcar l"Memmpl1!lIhanlellll!U1tb i c6r

rer cap lli ell que queia. Va caure amb les mans al seu davant, però en

lloc de restar en aquella poo i tura, pràc"ticaI!l?nt agenollat, e�va anar

inclinant m.�8 i m�s, fins que tot el cos errt ra en c ontact e amb els ra-
,

jola.
Quan se'n va adonar, algú li atansava un vas d'aigua. Era el

cia de lea dents incisives, el qual va dir-li :

- Beu.

L'al tre conting.e'V8: mostrant-se eSO��ic, poc inclinat a creure en

..

aquella feblesa que el privaTa de restar dret, pero úo va fer res per

impedir la bona �cci6 del seu company.

Ell va beure goludament, sord a la veu interior que li aconsella

va de nega r=ae a la invitació. Era aquella part d'ell mateix prou lu

cida encara per comprendre que 1.i convenia de perdre energies, d'atè-
\

nyer una inconsciencia que els obligarie a renunciar a llurs intencions

..La seva força de voluntat, però, tenia un límit, i e_ra aquest.

L;aigua baiX� cap al seu estornaE com una carícia in�dita i bene

factora, i, en aquell moment, fins i tot es va entendrir. Els ulls li

espur�ejaren.
El policia va ajudar-lo a alçar-se i l'acompanyà a !a cadira, on

ell tO\; sol potser no hauria pogut arribara I all! l'esperava l'altre

amb la seva eterna pregunta :
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- Quan vas ingressar al parti t ?

- L 'any trenta-sis •••

Gairebé no va r-e conhí.xe z- La seva veu i ben just si va sentir el

dolor del cop quan ]. 'altre, sense escrúpols, el bufetejà mentre excla-

mava :

- Malparit !

Es"tava rabiós. Hi devien es"tfir tots doe t 1 potser inclús aquell

que seia darre ra La taula, en sil enc
í

, Els furtava unes hores de des

cana, comprometia llur habilitat persuasiva. Però no va tenir ni esma

d'8 legrat-se'n.
La veu, aparentment des d'una

- L�any trenta-tres.

'"

certa dis'tà¡6ia, va dir

I ell, gairebé 1naudiblemont :

- Trenta-sis •• ,.

Sota el oop, va relliscar de la caiira i tornà a caure a terra,

ara sense perdre del tot\e:t c on eáxenent , però insegur d'on 8S trobava.

En un llindar entro conseiènEia i inconsciència, flotava per un indret

fonamentalment abel}'i.élor., una cosa que no tenia res d'estrany, tpta ve-
,

ge da que no tarda a ideni:mficar els braços de In Matàlia que el ro-
,

.

dejaven. Va inclinar-se cap al seu/pi't, cap a la nueaa del cos blanc que

endevinava sense veure "'I. Però els seus pits eren durs � masse/< urs, i en

allargar les mans per tocar-los" va adcn ar=ae que eren fre·ds. Va con

tinuar palpan�tcercant els mugrons, el marbre de la seva pell dliaa i

perfecta. Aquella fredor l'exci�ava i, com va poder, �'enfilà entre les

seves cuixes s epaza dea i va vesser-se en un agonia lenta i deliciosa

que el cremava •••

L'orgasme el va desvetllat del tot i aleshores va sentir la hu-
,

mi tat sota eeu , Era ce rt que havia ejaculat, pero no reposava sobre la

Natàlia, ni sobre ningú, a in6 en el moàaie dur i indiferent. Se.nse for

ça, desesperat,· tanoà els ullal! Fins que no el van obligar a aixecar

se no va cor-prendre que, d� í'et, s'havia orinat; l'espasme orgiàstic
era un producte de la seva imaginaci6.

E� prpu devien observar la gren taca que li hUI!llirtejav.8 el davant

dels pantalons, però no bi van fer cap �entari, com si fos una coaa

aco atrunada , O potser no era a í.xb , car en obrir els ulls i mirer-los

vajadonar-se de llur aotn tud va c í.LvLazrt , descoratja(la. Però hav í.en .fet

d'aquell interrogato�i una qües"tió d"'amor propi i els calia proseguir.

S1n6 que, ara que ja sabien amb quina facilitat perriia coneixença, van

canviar al t're cop de proc eaamen ts ,

De moment, el .POli�a de les erupcions cutànies li alJargà el pa

quet de cigarretes.
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- Vols f'nnaz' ?

Va negar Lerrtamen t , amb el cap, men tre tancava els ulls. Deapz-éa ,

en mirar altre cop al seu entorn, va veure que l#al�re, el dela �ics,

se n'havia anat. O potser, sirnplemf;ntt s'ha".ria ihiI!litat a situar-se en

algun indret da z-r-e ra seu , no ho aab í.a nib tenia ganes de comprovar-ho;

el cap li feia masaa rsa I. • .Bl tercer hone , ara dret, s 'estirava amb tm

moviment llarg � vo l.uptiuée , com e í, acabés de despertaY'-se d"'unn dorr!lÍ

da p rerun da ..

1<11 xicot va qu eí.xa r=s e :

- No ets gens de raol'lab�e.

Perb a ell tant�i feia ésser-ho com no eeae r=ho , Ara només li 1n-
,

tere'S. ava de conservar aque li eet at d
"

indiie z-enc í.a , del qual t curiosa-

ment, el seu cos tendi�a allunyar-se, com si �s z-eoent f e-de no haver

pogu.t aconseguir el confort da::,rer de La inconsciència, a d'haver-lo

conseguí t massa b re uaerrt pe rq ue li fos titile
I

- Tan poc que et costaria ....

L'veu gaire bé implorava , per� també impi.orava el cos humiliat,
"

fet de materi a adolorida, i cbs tinada ••• Una. veg a_da mé s , tot hav
í

a

via�t i a� per àmvitjorar d�una manera iniqua. No e 'a just que se li

, revoltés quan fin aleshores s 'adaptava a tots els rnem,andres del espe

perit i obeïa la seva vo..un't at de resistència .•.
"

Una onada de pànic s 'apodera d'ell en acndir-se-1i que n 'hi podia

haver prou amb une soJ.a pregunta' més per anorrear les d4ensee tan la

boriosament bastides ja das d" abans d e mm 1 'int(�rrogatüri a de la dete!!
ci6, des de sempre, des que fou ell i va saber-se capaç de decisi6.

L'ha,\rien pegat poc! No havien estat prou cruels! Això era el que li

calia: crueltat, una cruelt8t sen sé reservef�f infinita, no pas aquest

tira i afluixa que el eozr onpá a i el deixavR exposat. He de fer alguna

co sa , va p€msar. Perque era eil qui s 'havia d 'if1posa�l seu cos 1 rea-
R

li'tzar, doncs, un acte auf'Lcáerrtment comp ronês per llellar-li. La més pe-

tita possibi1i i; at de traici6.,

Va sentir que mormolava :
..

- Bretols !

El policia gairebé va fer tm, salt .. L'escrivent, que era darrera

1 i t d
.� �

. ,

a taula, encara est z-an -se, ret, 6S v a asseure IlfJflmClBlmBIIR'l a lacte,

c9m si e3per�s graBS esrlev6ni�enta. �ot plegat era unapica ridícul, pe

rò no feia riure gens.

El xicot va dir :

- Eh ?

I ell repet:! :

..
- Bretols !
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]¡'81 tre no es va poder reprimir i el colpeja amb el revés de la

mh. Perb no ho,havia fet prou fort, i per aixb, �entre tot el cos li

tremolava� espaordit, ell va trobar encare veu per cridar-li:

- ¡'Íalpa:i'its ! M�s que malparits!

Bl policia tenia une expressi6 desconcertada, con si Ee sentis

duto Potser li ca Láa la pr-es enaá a Ci"l company , d'algú altre amb el qual
,

cOl!1parti� una responsabilitat. 'altra banda, tampoc no devia estar a-

c os tuma t a que els detinguts 1 'inaul tessin. Qui sap si no era la prime

ra v ega da .'? l!'b:w con fos, ara no el va pegar, sin6 que va quedar-s.�e mi

rant-lo amb incredulitat.

Ell ve provooar-Io :

- Apa, peguen-me, home t pegueu-me

l cOmfIue l'altre continuava i.mrnòbi¡', afegí!
B�sties !

El xicot fins i tot retroced! uha mica. Potser es pensava que s'ha

via t'ornat follo Va mirar-se ¡"escrivent assegut darrera la taula

dOB van tenir un llampec preocupat a flmr d'ulls .. Ell tornà:

- Bèsti,es !

En aquell moment entrava 1 'altre policia, i ho va sentir. Arlb un

salt, va plantar-se al seu costat i alçà la mà , El de les ez-upcdone va

aturGlr-li el gest amb un moviment del braç.
- Espera •••

Que �otser no has sentit que diu?
,

l ell, perque no quedés cep dubte :

- Malparits !

El xicot gairebé va haver d'arrossegar el eou company , que sembla

va que se'l volia menjar. I era ni l'un ni l'altre no jugaven cap joc.

Tot allò era à.ut�ntíc, sincer, natural.
Va xiuxiuejar unElS paraules a l'orella del dels tics, el q.¡al es

rosegava les ungles í se'l mirava amb els ulls 11lens de sang. Un cop

va preguntar, alt :

- N'estàs segur ? v�

Fos el que fos, l'altre en devia estar L, a La fi, watI nia con-

vencer-lo. L'indivi u acaba per assentir amb el cap i després s'atensà

de nou a en Hateu. Semblev8 forea m�s tranquil i,en tv de bur z.e , va dir-

li :

- No val, amic !

Ell, despitElt, va posar-se il.'llnedi8t8oent a insul:;ar la seva mare

a crits, com si l'home f08 sord. El policia va cloure els punys i ea

comprenia que, oolgTat tot, li era difícil de dorrí.naz--e e ,

En Mateu, sense immu.�ar-se, va continuar fins que en
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D�sprés, en ve ure que ca Liava , el de les erupcions preguntà:
- Ja has acabat?

1UI volgué z-e c onençer , però aquella absència de reacci6 el desil-

Lue í.onava , Era COI!! treballar en el buit.

- Perquè si has acabat, començarem :1oSa1,;re8 •••

Va esperar. Tots dos el van eX8l'linar amb atenci6, fins que el dels

t í.os, que no pa'rav a d'obrir i tancar ,les parpelles ne rv í.o aament , va

fer :

Aixeca't.

Obe f a l'acteq, Ara,però, ells no van caure en l'error de pegar

lo, sin6 que es limitaren a continuar mirant-lo en silenci, feixuga

ment. Al cap de cinc ní.nuta , en ¿'lateu" inqtliet, es va moure. Un d-ella

sOI!lrigu�.
- Oi que estàs cansat?

No replic�. L'altre va encBr::-r-li ellium.

Oi que t "agredaz-í.a de reposar?

Va. conteC!t:::.r anb el mateiÈ silenci. El delf' tics, despr�s de con

sultar el seu co�pany amb l'e8gl�rd, orden� :

Canina.

Va fer una passos endavant.

Cap a la finestra.

Hi va anar i e 'aturà.

Cap aquf , a ra ,

..

Perb ja. no va obeir, ara. Ben mí.ra t , per que havia d{,beir ? No
.

d��n fer-li res. It si l'hi feien, pitjor per a ells. Ho sabien perfec-

tament.

- No m'bas sentit 9

Aleshores, .d�liberactaMent, ell ve fer �itja volta, però se'n va

anar de dret cep e La oa d ï.ra i s 'assegué. El policia cridà :

Qui t'ha manat de seure ?
,

Ell no contesta ni es va moure.
,

Es que no tens l).engua ?

Va conumuar s i.LenoLée , però un l'loment després udolava. L'borne

cabava d 'a.p1icar-li La punta encesa de La cigarreta oontra el d._9rs

La cà. Ha.via estat tan inesperat, que no pogué reprimir un xiscle.

El policia �a riuree

Va sentir que tocava el fons d'alguna COS8 i, l'espai d'uns se

gons, va aabe.r que estava compLe uamen t de aeap ez-at , Però això no

duir-se en cap reacci6, car una mena d"in�rcia. vegetal 'wI tenia clavat

a la cadà ra ,
tan, po e lliure com una planta arrelada en el aeu pam de

terra.
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La veu, d eapr és d 'have r rigut, insistí :

- Digues, qui t 'ha mana t de seure ?

Un cop més, li va aembê.a r que es traslladava a la seva infÈlncia,
..

pero no a la ce sa de Ls pares, ara, ni al camp , sin6 a 1'esc:ola bruta i

fosca on va apr-endr-e d'esQriure i de llegir. Era as aegu t al pup
í

nr-e i

el mestre, darrera aeu , s'inclinava anb un posa't amenaçador.
- m6.i t'ruimal'lat dé dibuixar al quad e rn de cal .. ligrafia ?

El punter, pemuè n'usava, va descriure una corba en l'aire

tot seguit, sorollosament, es v a abatre cOJltra la fus"ta.
- Eh, qui t#ho ha �nat ?

Ell callava, COl!! ara, perquè no hi havia cap resposta possible i,
a més, sempre havia estat un noi adust. Va limitai»-se a girar La phgi
na, com si volgués 8Esgar els ninots que omplien els marges de la lli

breta. Aleshores el punter li colpejà les puntes dels dits •••

Avti no bi havia cap punter, però la cosa era infinitamen� més

greu, car ell era un homo fet i ela individua que l' envoltaven no eren

el me s t ze , fonamentalmen t ben in"tencioI'Jst, sinó els e euo enemics.

No contestà., de tota- manera. Que el .matessin, si volien; que el

matessin d "una vogada. Però aquest cop no van fer rcse Potser ja no sa

bien què fer, o s'ho havjen de ra�iar.

Al cap d'uns moments va s�n�ir que l'incorporaven violentament i

que la caaira li e�a enretirada de sota el C08. Van sep8rar-la i ell
,

es queda altre cop dret, flotant en1;re ells dos. La veu va ressonar l'lol,
a prop de ,la seva ore 11 a :

- Quan vas entra r al parti t ?

Es va sob:r:esaltar COP.!; si ja hagué s oblida"t que aquella era la pre

gunta de rigor, gairebé 1 'l1nica pregunta que havia senti t en el trans-
,

curs de totes aqueJ.].es hores, perque ,er forç es devia trEictar d'ho-
/I

res. PotseT fins i tot ja llostrejava i l'havien retingut tota la nit

allí, en aquella cambra on s' asseia i s 'aixecava entre preguntes i

copa •••

Ignorava d'on tre1_8 la força q ue li permetia de conteRtar, però
bo va fer, com ho hav í.a fet dotzenes, centenars de v'Jgades; els I!lO"t8

ja li acudi�n màquinalment a la boca.

JJ'any tr.enta-sis.
l alesho.T.es hi va nave r una peti ta variant :

Quan ves o one axez- 1 'anomenat ":'iaristany ?

'Es va qUE' nar 1;an � orpl"és que, de momerrs , ni se li ac udf de respon

dre .. Era possible que renunciessin, després d'haver-j_o turmentat d'a

quelle aane ra ?,
A la fi digué �

- J,' any trenta-sis.
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- I en Nala 1;;8 ?

- També.
- I en oJalt ?

Es va humitejar els 1] avis que en caea feien gust de sang.

- En Salt?

- si, en Salt.

- Ne ho sé. Ne r-ecor-do aquest nom.

- I l'Arés l'

- .Abans.

Aban s de quan ?

- Des o tres anys aaane de la guerra fJ

- Quan vas ingressar al partit ?

- No.

- Com el vas e oneaae r , doncs #?

- El v a dur la meva germane.•

}SIl no era a case. i, en tornar-hi, els v a trobar tots d oa fent

� , .

visita a la atalia. Ella, que bavi� sortit a obrir-lo, li va dir:

- La t'laria ha port at e 1 seu 'prom�5.
- El seu promés ?

ND en sabi a res. d'aquell p rometa tge II Potser era, la primera vegada

que se'n parlava davant sèu. La .l·�aria n o selia explicar les seves ce

ses. Ningú no. les expIlc ava gaire, en aquella cae a ,

El 1'e1ioi.,;8 preguntava :

- Era del partit, ell ?

Petser sí, no he recordo. sí.

- I ell t'hi va introduir •••

. - Me'n va parIa r.

- I, segons tu, enea re vas tar-ríar tres anys a éie.cidir-te "?

- No me'n devia. parlar 'e e eguá de.• Jo •••

El cap se li n' anava i. desesperadament, va ce l'car la cadira, pe

rb ells l'havien empenyuda lluny i no gosà fer aquells passos que le'n

separaven. La m� li ei� Mal a l'indret de la cre�ava i el map crani

li v í.bzava com si dins algú :xiul��.•

.

,

- Tu" que?

Qu� devia haver vo�gut dir? Ja havia oblidat la seVa respesta.

Una mica a l'a;;zar, contestà:
- Mai no m'havia interessat per la politica.
- PCI' quines C08e� t'interessaves, doncs?

- No ho sé o

- Per les qües t í.on a socials ?

- Bé... Ere. un tre baLlado r•••
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Per això va s ingressar al parti t �l

- Es clar. :Bé havia de viure.

tro té gaire aoLpa , va pensar"però els/altres nomé s s'interessaven

per les �espostes en la mesura qu� els podien servir.

- També devies ha_ver de viure l'any trenta-tres, oi ?

si.

Va ser doncs en aquesta data q�e el teu cunyat et va presentar al

partit?
- No era el meu cunyat, encara.

Amb aire innocent, el policia va fer:

N o era el ten cunyat ?

:v-:naara n�'havia � ca sa t amb la meva ge rtaana ,

- 'I qua TI es va fi ca 133 i: ?

Un�ny, un any i mig abane de la guerra •••

RI policia expltcà :

Aleshores, si quan et va portar al parti 1:; encara no era el teu cu

nyat, vol dir que l'any trenta qua t re ja t'hi havies afiliat •••

- 110.

Tu mateix ho ha s dito (¿ue encara no era el teu cunyat.

Jo •••
�.

. "
,..

Sabia molt btJ que no e havia rel>erit a aaxo , pero aza ja no re-

cordava exactament el con�ext dels mots. Era possible que hagués cai

gut en una trampa? Bêsesperat, mir� de sor'tir-se'n tan de pressa com

pogué :

Volia dir que no era el. meu cunyat a bans de case r- se amb la Maria.

Els dos policies van riure, i ell comprengu� que acabava de dir

una estupidesa. I/inrlividu, ga
í

re bê amácaLnen t , insistí :

- T'hem pze gun ta t si el teu cunyat et va presentar al partit i tu

ens has contest*t que aleshores, quan t 'hi v a portar>encara no éreu

parents.
,

De cop, ho va recordar. En canvi, no sabia per que havia cregut

nec esaar-f de fer aquel.l. aclariment que, arn ho veia, es pz-ee tava a m�s

j�una ibterpretaci6.
- No. Nom�5 he dit que 1 'any trenta-tres no e._ra el meu cunyat ,

El policia va adreçar-se per prifler cop al seu company assegut

darrera la taula i li pregunth :

- Ho has escrit ?

Natur�lI!1ent.

Llegeix-ho, doncs.

L'altre s'orienta pel text, que devia ser tal]uigrafic, i a La
, ,

fi va llegir :
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_ Pregunta : Va ser doncs en aau es ta data que el teu cunyat •••

El xicot dels tics el va inter�ompre :

- Una mica m�s amunt •••

L'altre es coneed! un temps !'lol.t breu i reeti!ie� :

- Pzegurrta :També �evies haver de viure 11'any "trenta-tres, oi ?

El dels tios aprovà :

- Aixb és.

- Resposta : S!. Freeunta : Va ser doncs en aquesta data que el teu

cunyat et va presentar al partit 61 Resposta: No era el meu cunyat , eR

cara.

El policia va alçar la fià.

- Botà bé.

I a ell :

- Ja ho has sentit. Quan el teu cunyat et va presentar, al paz-t
í

t , no

era encare el teu cuny-ata Per tant, segons les tevee pr-òpies declara-

o
í

ons , l'any trenta-que tre ja IUll'lm..�m!:llt¡ ,t 'hi hav í.e s S'filiat e

- Volia dir que l'any tr�Y}"ta-t::-eo- ell enes re no era el meu cunyat.

- I que tal!lpoc no ho él ra quan et vafe r ingre as az- al parti t •

-Sí, aleshores Di.

- Que.nt' de tecps feia que ho em ?

- No ho s�. Prop dr �os anys ••.

- Doncs per que has dit que no ho era qunn vas ingressar al partit?
#

- No he ctit rea d'això.

- Vola que t'ho tornem a llegir ?

- No. No ho he dit.

- Però reconeixes les teves paraules ? ••

- No ho aé , Suposo que s f , No me'n r-eco.rdo , exact anen t ,

- 000, que no te'n recordes?

- 2� fa nal el capo •••

- No pots recordar el quo dtus l'!

- No ben b6.
- l amb tot i a íxb t'obstinee a aas egu.rar que no has dit el que has

dit ?

- Es que no ho interpret�u bé.

- Con cal interpreta r-ho, dODCS ?

-Que 1 'any treft2.-trcs l'Arés IlO era el neu. cunyat ,

'\

- 81t pero "Gamòé qu e no ho era eno aze quan et va dur al part í. t.
,

Brandà el cap.

- :No.

L
'altre va perdre la pao fbna í.a i e 1 colpej�.

- apIlona de tossut !
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El cap li oscillà d 'una banda a I 'altra mentre el d o
ï

o r del cer

vell li feia aclucar els ulls. Va estr�nyer les dents per no cridar i,
,

després, es ve passar la ma pels llavis. Aquest gest, no sabia per què,
va aug�entar la ira del PQíiCia, e 1 qual el pegà de nou. Ell vacil.l ,

sense arribar a caure.

L'altre digu� :

- De i.Y.8
'
1 o • o

- Però no veus que �s com una mula ?

Tenia ganespe dir-loe que no em pas pitjor que ells, perquè la

seva oÏlstinaci6 nom�s ara eonseqüència de llur insistènèia obsessiva.

l no hi feia res qu e en reali "tat fos culpable. Si la guerra haguêa aca

bat d 'una altra mane ra? potser ae zn.e n e lIs què haur-í.en de dònar compte

d'actes similars. Laculpl?bilitat,doncs, només era una coca relativa,
,

adscrita a les circunstancias. :Ningú� � ni €lIs aor-t e , no podf.a

jar amb imparciali�Rt. Óadasicú havia oheit el seu dest!.
,-

Però el d'ell,. en definítiva, potser havt a estat s empz-e el d 'ar-

ribar a aquesta situació, i aleshores totes les Reves aficions no havien'

tingut altre propbsit que el el 'assolir una realització COI'!1 la d'ara

que li permetia tocar el fons del fons de la seva hUflanitat. Però si

era eix!, si això era ve rarsen t una realit�!aoi,�, 1 'aco!!lp:!.iPlcnt fte quel
com La boz-í.oaaaerrt p repe ra t , qui havia comès aqu- :::)t o zí.m amb ell·! Els

pares, La na trrra Le ea , La societat, un déu 1 ...

Y.:�l cap li escle.tava i prou c onpz-en ï.a qt1.B no era el moment de pen

sar en a11ò, que no era el neaen t de pensar en res, sinó que li calia

deixar-se t'maY', aï'luix.ar e Ls z-e asor+e de La e eva vo¡nntat i cedir al

aeu anhel de pau, linita'darra, nova nerrt , a una pè rdua de contacte 8T1lb

el món de la realitat, el món aliè, i per això més real que ell ma te íx ,

una or-í ature que flotava entre dues cadires f entre do s policies, en una

habf.nae í.ó anbmaa on una veu. odiosa i ea pe ran çe da deia :

- Tornem-ho a provar .... Quan vas conèixer el qui havia de ser el teu

cu.nyat '?

:No contes tà

no senta que et pref�lUlten 'I?

Ell ve dir sinplemcnt :

- Ja n'estic cansat •••

:¡'::,.q clar, aquell pare 11 ee van quedar esba.laïts ji Després un d'ells

va mig riure i pre guntà a 1 'al tre :

Què et sembla ? Diu que- �en té prou •••

Van sacsejar-lo i, amb la cara molt a prop ce la seva,l'home j #4W

� bró/VII.I tq :

- Però qui t'has cr�gut que e�s, fill de puta?
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"

Ell va separar-se una mica, pe rque el rostre de 1 'Ell tre el I!loles-
,

+ava ,
i aleshores, e oncentrant tots e 18 sens recursos per "tal de

una niea de saliva en la boca seva, ve. escopir.

L'espectoraei6, bLance i ve rmeLl a , es va quedar penjada

i el nas del policia. L'home va fer un pas enrera i s 'eixugà ràpidament

amb el. dors de la mho Es va treure el nocador 1, nentr e l'altre es pr.e

cipitava cap a en L'latau, va frelar-se amb insistència l'ind:ret macu

lat. Després, acudí en ajut del seu e01.1968.

- Ell es plegú v.?- sobre el ve rrt re ,
on havia zebut do a cops de pnny ,

i amb el dolor l'enve.Ï8. Ul1B felicitat lIl'l!llensa. Ara, ara ! e e deia. Ho

volia amb tanta intensitat, però, que la cons<ilencia, a punt d'abando

ne.z=Lo , es restablia com u1c0rrént antre è!.OE' fils el�et:r:l.cs que s' enganl
XGn i ge separen men+re La bombeta fa pampa Lr.uguee ,

- Maleit cabr6 !
,

El cap ja no li aembf ava �en bé aeu, pero c ont fnuava resistint,
,

encaixant aen eê intentar ne protegir-se, ae n se de f'enea r-cee ,
inert i

gairebé ingràvid sota la pluja de oops ..

Seabla que li agr8de� ••

Ara tots dOG devien haver renunciat a proseg\dr J. 'int� r"'ogatori.

Ri havia més d í

es qUB llangonj.sses. Ara j2 nom4s e Ls inte!'esB8va d 'a

tonyinar-lo, indife rents al s sen�Tal f:l C1 ue li paR.ien ·ieixar a1 co s , Mai

no se n'havien pre'jcupat, aparen"tfYl('lntq Nine;ú no obriria un a investiga

cio sobre el trac"te que li havien donat , enlloc no hi hauria t!laJ nin

gt1 prou poderós per aabz-ave r a_quelJ.es histbries, ni La premsa, abana

sempre cur-í.oea i ara actoBallada, feta a cantar la pa Lí nbd ta cada vega

dz que li ho d enanaven i e ovxnt fins i tot Rh. ns que li ho demane ee.í.n ,

Una nena de núvo ï. negre li trs"tfeBsà el .front, i tou corn :Ji haguée

caigut al fons d'nua mina, com a�uej_J. di.p que des cobrf una cova a la

mu.._ntanya. ben amagada darrera una be,r(U�sa, i relliscà cap al fons

..

obscur i proftmd on el cap li enaope ga amb un a pedr�. En recobrar-se

era de nit f , de aonen t , no aabd.a on es trobava, pe rb va anar palpe

jant fins qt'€} sortí el.e nou e la boca i pogué ori ent?r-se. Sortoàarnent,

en arribar a casa, ja olt terti, el pare dormia la mona. i La seva mare

eenave ma asa cenea de per alçar La veu. i esc!:'i��\fv"'ar-l0 •••

Ara rebia tots els copo cu e aleshores 11. foren estalvi:lts, i els

acollia en la seva nit d'home a�ult, d'home que per� oonsci'ncia perb

encara conserva un :restèu de quelcom que La substitueix - iI's a trav�s

d'aquesta romanalla que sofreix'i espia el m6n de fora, negre i des

dibuixat, on hi ha un home, doa homea , un�1nfini"t,Rt ct'homes que s'acar

nissen contra s eu 8191'> els punys RIte i els ulls ence aoa per 1 'odi.

Mo s'havia ni adcna t que acebeva de caure a terra "'.ian llarg com
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e=a, i que ejls, llevat d'algun cop me pem ocasional, havien deixa� de

pegaz=Lo , No hill fei:? res; el cap conti.nuava tiur-men tarlti-lo. Re s no havia

canviat, co� no fos qua 8€ sentia IJuny�, dis'tHnciat de le seva perso-
,- ,

na, àdhuc d aquest crani adolorit que, az-a t adé s , li S9I!!blSV8 COI!lpar-

tir aob algú altre que el mirava •••

Eren eLe ULLS de la ua¡;àj_ia. i ell jeia al llit COI!! aque ï.ï,a vegada

que va estar !!lala]"t; i 'tingu� febre i goi:cebé no La reconeixia.
,

ella li posava conp re e ee hurrí.des al Gf'P. cosa que no va fer en aquella ¡
008-8i6: de rsanera que aqueet e op potser ee tava èl.l�S greu. Asb un eB�orç"

balbucejà :

Natàlia .....

Ella es va Lnc Lf.na r una mica més al Beu damun t i la bata. que duia

se li ve mnlllmmlllID,mru:bl!i1!ñ!,t"IItmIl181wru:tlmBl entre obrir prou per exposar els dos

pits rodons i blnDcs sota l'aureola fosca on es dreçaven el� mU6rons

oferts com 6i es di.. posés a ali.eter una cri<.üure. Va elir :

.. Aro. norm una estona •••

Va tar::car els ulle, pe>rò les sine:!! 1'.10 se n'a,n::rent van z-e s te z- allí

al s eu davant, tenc1ree', i dures i fEl. bu.l oe auen n ben es, no deformades per

La na tern
í

t8t ni pe Lo anys, joves i orgulloses com e'l c rius blans que
.

les a oleaven a eapr iei •

Gira 't .•.
1\1' .. l''''t:'.,·l� . .t.: -

� l'b 1· 1
"';0 era J..8 -'4el�-.l aa , s rno el peu ,le fjI!!€ que, sense pegAr- o, El

I
tocava. Va qu ef.xa r=ae , i 13 liat� 11A va r e tc rnar prop seu • .NOIl�S que ara

"

s'havia o obe z-t els pits i, anb una ma , es subjecJ)8va el coll de la ba-

ta. Amb un gest intentà d'in�icar-li que es despull�St que els hi vo

lia v oure , però el).a no J."entenia 1 tot� dOR es mtraven nerviosos

consolats •••

Hi hav í,a més Gent a I seu entorn 9 po'�ser havien acudítels ve
ï

ne o

el Jsetge, una colla de I'i8tges o d' es tudipn te de medicina, COM va veure
"

a 1 'hof1pi tal aquell dia que es va I.!lofl!'ir el pare i ja no els va conei-
,

xel' parque havia agafat una r1itima del diàble i se n'anava d'all� més
, ,

o í.n rent , satisfet de morir con havia v í.s cu t , amb una nort propia i ben

pzepa rad a àm::! de la joventut ..

Perb ja devien have£ sortit d� l'hospital, o potser era el moment

de l'enterran�¡t , car 8r2 plovi� a bots i barrals i l'aigua 11 xapava

La ca ra , Per força 'havia d'és"er l'aigue, t�ta VCeadR que no havia plo-:
!'at gens per aque lJ home que e empre fou un es trat1J � un des conegut que,

I

ignorava per quin motiu, compa r-t Ie amb ells un s oecze que elr; eixoplu

gc.va tots plegats sense atansar-los.

Va obrÍ}:- doncs e La ulls i in1Jentà feble_r'Fmt d' e Lxuga r=ee 1 'ai-
- t.J�!'!1a-C'

gua. Continuava a la sala de la comi8saria, mai no se n'baviH Wi, i
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ace baven de rep-mllar-11 e 1 rostre per tal de fE'r-11 recobrar la c ons

cièncla. P,lgú va tocar-li deLf.c ad anen t La ca ra i ell va defugir el con

tacte dele dits ardents.

Els d os policies no s 'havien nogut d'all:!, per<¡ ara hi havia tam

?� algú altre que no coneixia. No se'n va preocupar, perquè era més

urgent tancar els ulls, rebu1,jar aquells mans que provaven de .ter-lo

redreçar. Algú recomanava :

No €n3 posem nerV�060S •••

Bracejava com un dasePIperat,. Van SUbjectar-lo ;'lés fort, però ell,
d'una manera o altra, aconsegui de t:rencar l'anell que l'oprimia 1 la

mà, la seva I'l.:::'."toixa M.à, incontrolada i morta, va ensopegar anb el nas

abans de rellisearo VE) sentir que s 'esmunyia entre aque ïls braços que

no eren seus i, quan va arribar a terra, només va fer que obrir els

ulls i tancar-los novamen t mentre una flDJ:!larada li c ....emava él cervell

i. a lé: fi, tot, abe o ï.u tamen t tot, ere ,ngolit per una mena de forat

al llarg del qua L da\7al:L� entre un gran e nce nou d 'aigUafae dorres que

el COlgaven definttiv8I'lf3nt.
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.Algú li hUI'litejava el front, perb ho feia amb tan pova grheia que,

més que alleujar-lo, augne n tava el seu m.e,lest�r. lJ'aigua (1e1 drap li

ama rava les galtes a , coll avall, li Lnundava 01 pj.'t i el ventre 4 D' a'L
'-' -

tra banda. a.quell liquid teni::. una queLL't;8t dens a 1 eai!eb� viscosa,

cblida de primer i im.nediatar1ent :freda COt"! La nuu.

Es va mour-e per evitar La s oLv Lí.e
á tud (lel dJ:ap i La gelor que

nervava, pezb aleshores, en recobrar-se amb l'esforç de la fugida, va

comprendre que no hi havia !lil1e;U al s eu co tL t i que ni el drap e ra un

d!:�a.p ni 1 "'aigua una aigup. c or-rent , Estava sua t de cap a peus, amb una

. mena de suor enganxoea i gla ça da, COZ!l quan bom es"!;. maJ.al t.

l ho devia eSTIUI' � p e rq uè aquella de5. xade sa de La nembr-es taapoc no I
era normal. C.!ime.s i braços, tot i que no s 'hi so�'tenia, tenien una

flonjor de roba, o potser de cera que �H reblaneix. }�ls cebeLl a se li

eLava '1911 al front i un manyoc xop li ba Lxe VE! fins a Les oel J Ba. I
Va r-ond í.na.r entre fUmtso I aleshores ve rE"�;ord;.�'t"to� 2."3sòevingut,

I

1 "inter!1ogatori, el�2 cops, la pèrdUA de lo/c0ns cj_�ncia. Obri els ulls

i mirà al s eu errtor-n , en li? penonbre de La oe1.).a. No fHibia qui l'hi

havia dut, ni li imporw.v8.• :81 Plalsof1t si !:lés no monen tbn í. meu t , s"ha

via aca ba t , Però en oara era una mica de m,>ls·,m aque e ta feblesa que el

dominava i la suor que li rajava a doll d' uns pOTUf" Lmmeriaamerrt oberts I

No, ban mirat, allb�o era un acabaments, a í.nó una pausa elirant.

Va descoln:,ir que €ra ajaçat s ob re el sbl frèd 1 dur i, gairebé

sense easa, p�ov. de Bonre's, perb el cos no li va respondre 1 va con

tinuar é1stenalü1t en el o
í

nen t de La cel .. La, Per dLns del cervell li
,

ballaven encars tot�s les p regun t.es que li hav
í

en fet, pero el cap, a-

.

,

deLo rí, v i tot, ja no el burxava COL'l una ee rons e nan a , Ara només hi sen-

tia com una mena d e r-ond í.ne í.g , g ueèo om 001 t amaga t , molt llunyà, com.rt:

en el fons d' a Lgun lloc una [Ilul ti tud alcés La e ev a veu irada; una re

mor sorda, de nar que trenca contra le. platja. Platja e ce l s La , n omée

c omp tava el .re pbs , La PSllS&, el aoeent unifbrme del bene e rar , Perquè

per aota d'aquella ang6nia de la suor i de la feblesa org�nica, tot

lluiteva aut oma t
í

cae cnt car� l' o rnr-e , CB::! a La c onpos t c
í é

, cap a la

norraal í.ta t que anava re conqi erint. Benests r t doncs, del coa que de

e"adapta a la eeva e í.rcuns thncia., al 6 eu ambá en t; benes tRT de sen tir

se :íntegre Bote el dolor •••

Va esperar una estona amb el roptre a frec de c í.aen t , aplegant
,

forces i voluntat, i aleshores es ve. I!1!!lm tornar a mour-e , ana replegant
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a poc a poc mihmmms ele genolle sota el cos, les nans sota el pit·, 1,

amb un petit panteix, es va troba� 8soegut prop del banc. El cap, sense

trontoll, va tenir una fugida cap a la distància, però a la fi acabà

per fixar-se en un indre t precis, proper - exao tarsent on calia. Se'l
-

'" ,¡

va fregar amb la ma esquerra, Lncï.í.na t e ndavant , car el braç encara no

responia del tot a la seva volici6 menfre la testa, pesada oom era,ten-'

dia a caure-li sobre el pit. Es va prémer els polsos i tanoà els ulls.

Però els va obrir- aegu í.de a ent , �al]_ unyant la nà , que r 'tI'nc� contra el

terra, s'atreví a dir-se: ho he resist:tt.

Va experimentar un cert orgull. Un cop més, havia 081;81:; és fort

que el a eu cos, 1 'ha via sabut d omí.naz , si, hi hav Le all ò de La p�x;: ua

del coneixement, però els policies for-en Lnc ape ç
o fe b1eesT-lo. Era

..

invencible ! Sabia�.p5ro, que es trrctevr �'una eufo!�a pBABatgera i,

e obz-e t o t , falsao ,En ze aLí ta t no se S'lentia ni aurb.r í.c ni victori6e, si

no las, ma txuea t , amb unes ganes irn!Yiense�;; (fe reposar, d'obii ar-ho tot.)

Malgrat aquest volerJ¡lm�m!t'tkpmem del SE'n espBrit, peJ"�ò, no poñ í.a

oblidar res. }:lls, La seguretat que tenia de llur exü,t;ència a. l'altra
.

,

banda de eel. La , no li ho pe r-net í.en , L atac r-e comen çaz-x a , Recomençaria

una i al trp. vwg::::(1 a •••

Va veure, no s ens e s o rpr-e aa , que li hav í.en d e Lxa t lm atueJ_l ple
d'.aim!t;L __

11� en un cos tet , Una previf;i6 qUE' va ser.l'bla:r·�l ins lita i fins

i tot ma Lí.nt.en cñ.onaáa , Així i z o t va alla:r.e:::r la !'1�, va atansar- e el

reroipient a le, boca i va beuze , L'sj.gua tenir MRl gua t í era calenta,

però era m�� culpa de la e ev a boca que del J.íquid; se La sentia corn

si s 'h� hf¡gu�s embruta�; una C21l.1lna.
,

�'an aixecant lente�pnt� eense necesR1�at, pero finn despr�8,
,

quan ja es te va clrct, no va a dona r- ae que res no l'oblicava a abandonar

La SElva cbmoda posició sobre e18 :raj 018 � O pot s ez-, se li acudf , ho ha

via fet anb .a Lgun prop si t it1l!l.edtat2'Meflt oblida"!;. :!-:n to� cas, es devia

have r trRctpt l'l'lm impuls tr't:1pic, orient8t l)er algun irapnls exterior,

teta vegade que a €11 ja li era imp()�sibJ_e, totalmen-!, i!!lposf3ible,des

cobrjr-sf; iniciBt1vef' qu e 110 fossin tie òr�rem::;8.�
,

PE?U à os o tree pas pos ns 1 ate r£'U.1 �3 i es repenj a a ). a 1� aret o Es

va passar df: nGU ia 1?1� pel f'ront� ql'!.e con+í m.s va 51n�, i reposà. llar-

ganerrt • .Ales hores, pcunÒz¡¡. ve pas :-,ar-li pe 1 cep que 1!!�8 li ve lia cukti

var La seve. teblesa que 110 l'as enfortiT-se el CO" 8P.1b el descans, pe

rò la idea el t!?'ve8s� sense deixar ra,tre i� d'altra bend2, el seu cos

no aemb ï.ava � rn.mstrp.T-s "h í, él 'acord o 1'O'1;ser per això ho va obli ar

tan de pressa.

EEparV€!'8t, ve dr8çnr el C!?P An f;enti:t una remor de p8l1S a l'al

tre c oe ta t de porta. Ja el ve 1:" ro a cercar de nou � �"arrupí contra la
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,

La paret, pero es dev.í a haver equivocat, tot era un engany de Ls sens
,

sentits, na saa excitats. Ningú no va aturar-se davant La porta, ningú
no proseguí passadís enllà. Eren pRSSOS en la seva imaginaci6.

,

Torbà a relaxar-se una mica, pero el recel no l'aban�onava del tot.
"

. ..

Malgrat haver begut, encaz-a tenia Ia boca pastosa, pero ara ja no sen-

tia gllst de sang. Va eixugar-ne els llavis al'1b el dors de la mà. Des

pr�6 parpellejà repettdal!1ent per tal de desentela'OOp. els uI-LS, on sen

tia co...;n una mena de nosa inDist<-'nt, i I!lir� de nou al seu entorn.

Va veur� les que.tre parets i el banc de ciment. Bps més. No podia

pas ésser més elcmtntal, més despullat. Va eJ!lpa8S�r-se la saliva, espes

ea i diticil, i allargà altre cop La mà cap a mrnañrt\Qa l'atgua. Però ales

horeo es va immobilitzar. Aquest cop no s"enganyava. S'atansaven uns

pesvos !

Va escoltar,tot ell tens i crispat, disposat a c6rrer, a fugir, a

escapar-se parets amunt com un insecte. El cor meaurava el e eu 'ter�or

foll contra les costel1es adol.orides. No, no ! es deia. Es va esclafar

contra el murlfl. corn si allò fo s una Tl1'otecci6, j_ restà inver�emb).anr;Ment

plega t sobre ell mateix fins que el s passos s 'allun�ra:rp.n oap al fons,
on ara no 8e senti remor de portes, ni de res, unicaPlent deIs pens que

e 'atansaven, passaven de l"larf, i dee ape re
á

xf.en aenae deixar rastre.

No es va tranquil. Ii tzai'. però, car m�B d 'hora o m�s tard ela pas

sos es repetirien i, aleshoree, s'aturarien davant la seva porta. L'es

perava un altre interrogatori, l'espPrP,ven molts intr.r!"ogatorls, tots

els que calgu�s per fer-lo confessar. Perquè confeS6arip.e •• No podria
..

negar e te rnamen t , prou que ho veia. Les exigencies rhú coe , inclinat al

descans, serien més fortes que ell, que el s�u me can í.eme de dç¡fensa, que

el seu temor a La pre s
ó j_ a la mort; m�s fortes que el seu o:rguLl.• Esta¥E

va destinat a trair-se. Poclia reststir dies, se tmnne e , però el temps

trebell��per ells, pel� botxins •••

Li ca ï.La evitar. que tornessir/a Lnt e nroge z=Lo , li calia evitar ....

Un cop m�s, deseaperarlat'1en t , mir� el sèu entorn. Es trobava tiane at, en

tre quatre l!ltllrs inalterables i tenia les mans buides, sense ni tan 601s
,

aquella 8ürella, aquelles sivelles de que dosposava aleshoras,al camp

de trlinsit, qJlan ell i en Cros van t!laldar durant hores per descollar

el sostre d 'uralita. Aquí el s oc t re també era de ciment, tot era �e ci

ment i de ferro, inexpugnable.
}!�scapar-8e ! t'aire li omplia els pulmons, un aire enrarí t l!Ialgrat

e1's z-enovadora, però de sobte transformat en una a Lenada pura BJlub8mib.e.m

per obra i gràCia del e eu anhel. BE'!Cap2r-se i retrobar els campe plens

de nit, COl'! en aquell moment, tants any s enrera, quan ell i el seu COI!1-
,

pany, amb l'as::,entiment re e í.gnat del ferit, que ence ra havia empd t j orat ,
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van enfilar-se a la teulsda denprés d "un se[;hit d'alarmes que els obli

garen a interronp:re cinc o sis vegar' e e la tasca. Quan es van trobar

dalt, per�) t sota el te:10al obscur, tot e ls s el!lblà t'àeil. Potser perquè

ols havia costat toot d' enfilar-se a Ls teulada de La barT-3Ca t sobretot

a en C.ros, el qual no se n'hauria sorti� sens€ l'csforç desinteres 'at

d"a qu el I m� pobre miny6 que va ajudar-lo deR de sota mannr-e ell l'a

gafava per les man� i ej. sol.levava gairE'b� a pos.

Sortom:uncn t , un s nuvols batxos eobri en 1 a lluna 111.", sense aeon-

6üguir·�bo, se'n vo i ía c1es:e1.' 'per aieua'l-ir-lo'3 la fefjta. :¡';ls ll.ums

instal.1at¡:; irregulart'lE'nt t �Ú llarg del tancat, els van inql1ie-ce.r lm

"

I

minut, pero en Cros recorda oportunament que elf; 031ia pal3sar per all�

o reoifnar-se a l.'csom:!lot d'execus16.

Van il1elinar-se sohre la taulada, tensos CO.I!l dos tigres a l'a

gua.í t , Baix, con j:3- n up oaa ven , hi havi:! una sen�ineL a. una de 601a

per totes dues b arz-aque s , Tanb� a l'altra hi devá sn haver tancat algú,

per<).uEj el GarBO, assegut en una pedra col�locada entrG totes dues cons

trucctoDs, la vigilava igualnent.

De primer vo.lí.e n e ape rar- que a'aixeqn�a, puix qu.f? en Cros estava

decidit a apoderar-se do l'arna. Decprés, però, ell �nteiy. va reconèi

xer quo, per improbable que fOf: en aquelles hóres taraanesr; sempre hi

havia 1 n p o aadbili 'tat que alg6 aouê ís a COJ"lp rovar c 01'l seguten els pre

soners Lnc emunt ca ts , M�s valia f3.Jlllestir.

Van esmunyir-se cap a. La ba nêa Ia t e ra L del sostre, potser a tres

o quatre metres d"on el xicot ae.ía amb el fusell entre les cames, ara

tan quiet com si pesés figues. En Cros VE'. Jüux"iuejnr-li un e mots l,si

Lencfosamen t , eonençà a despenjar-se per -cal d'atacar-lo per darrera,

pt¡rò el soldat, ensopit i tot com d evd a es uaz-, va sentir-lo i s'alçà

preciritadaI1ent: quan ell jI?, ten
í

a �1� pens a te:r:-ra. Si se J.:i. hagués

acuo í.t de crir.8r, neuriE"TI N;tn-t perduts. La serrt í.ne Lla , pe rb , va limm

tsr-s€ a engrapar 1 'arma que terda entre les cames. ACjuestEl fou una

,

altra o í.nounst.anc í.a favo'!"�hle, ja que en Hate'll,
ê

eapz-eo í.an+ la seva

,

segu!'et<�t pc ra onaL, V2 teni:-: t�npf3 0, 'abraonar-se-li des de r'l.al t i (e

fel"-lo rorto]a.r sota e eu , L'irtl)p:.cte ve. �sser tan fort q ue el soldat ja

no es V8, tornar a aixecar. }:ll nane íx , per poc que no perd el conei

xemon t , Porò on Croo jE'. 1 'ajud�n"a a redreçar-se i li remis el bra ç

amb un gent cordielo De tota nan eza , no es ve entretenir a donar-li

...

Les eraciez ni �. comen tar- 18 s..._e'Va intr�:r.ve�ci6, ein6 que VA recollj.r

el fuselJ :i. a 'apoClerà de Iee¡ nurrí c
í

one , Desp��EI ee va r-e penaar i digu�

EBpO:?:'B !

EntrE' tots do s van anroeee g ar el soldat cap a una de lec barra

que s iel dej.xarcn assegut c on tr-a le paret, en un ra eó on no era visi-
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ble. Abans d' ana r-cae "n , ven colpejar-lo a le tes 'ta perqu� no reprengués
c ons o í.enc ta maeea avta t , I aleshores ja nonéa eLs ya quedar per fer 1&

"

part m�s àrris1Tode ò.'aquel1B eMpresa: saltar IR tapia i evi-;;ar els

Ll.ums i les aLt r-e s centinelles.

Per sort, aquell clos havia optat un conjunt de corz-aLe destinats

al bestiar, i encara r-etave n les pa re te div::i_sbries que havien s epa ra t

els dif�:r'ents rama ts. Per dar re ra les ba rr-aquee , es van esmunyir cap 8

un angle de tnpia :parc�l:JJlmen t obscur s ota la teca d -= l).!.lE que nonêe a-
i'

claria la meitat supe rd or ne la paret. Ahan.":� ct'ar.r-j.b· r-hi, van desco-

brir que alGú, en l' onbra r;¡ fuma._ya � La IJ uo r de La c í.ga r-r-e ta e ls ve a 0-

nmr l'oportunitat n'aturar-ae e b ane ñe sor"":i:r. el la o
ï

e pa il.lumJnada

que havien de tr2VE>,Sf¡ar.

Van arrau¡ir-fle J. 'nn contra 1 'al tre li i.r'\� "hb:l_ls, i deepr�s en Mateu

va flentir que el s......eu coní!>any reia entre derrte ,

t , El cau d'orel.la, va .fer aquest c onen te r-í :

- De nit, toi;s els B?,DS s"e.sf'eI!lblen ....

l'al no el VB e nre nrtr-e , i l' a}_ tre afe�í :
,

S'inclinà al seu
,

Passa êavann , En veure el fnsp.ll es pe nea r-a que e óc un dels seus
,

que acompanya un presoner e

VRn sortir de l'oMbra$ en Cro� arih el fnsell Molt vip.�ble, pe t je rrt
8111b fe<rmesa. JJEt sentinel1e., fins f.lJeshores aI'1sef'1a en l'e.nela de la pa

ret, se'n v a separ¿:>r amb l'arm.a a les mane , sense apunüar=-Loe , Avançh
una mica, però el fuse} 1 él e 1 'al tr e el tre.nqrül.li tzave i noné a va dir:

On cony eneu ?

l�n Cros va estossegar per fer una mica de teMpS, perc¡v.� encara

separaven set o vuit. pas-sos; des.!.):ré? contpstà :

No li preguntis res, perCiuE; ja no li deu quedar aa Lá va , , ,

Què vols iiir ?

La respos'tH no 1 "hav í.a pRS satisff't (le1 tot, CA.r :!.nicià un movi

ment amb l'arma. AJ.cflhores, per-b , ja el ven+en a tocar i en Mateu, cor

rent, v a fer aquells dos pnSBOS dar re re i engrapà eJ.. fusell nen tz-e el

soldat intentavB �e retrocedir.

En Cros orden� :

Quièt ! ))08.8-1i l'arMa si no "01.8 qUE' et faci el pa quet ,

L'apuntava, i aJ. xicot no li VA qued ar- I'!l�S r-erie í. Que obeiro Afltü

x� les ma.J1s i en Hateu va trohar-se a nb el fusAll entre el $Ol di"ta o

El sorge amenaçava :

Us c'ostar� car •
•

Però en e ros li nanà :

Gira't d'esquena.
-Què em voleu fer?
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(ti 't d' t'l'_ra esquena.

'''1 �'t '"
..

1 b t' 1
.:., X1CO � avança _es mans an un ges 1l'!lp_oJ':'an't:

Jo ••• No he c1i!:111gra t � oi ?

Ni l'un ni l'altre no li van fer observar que ni i;emps no havia

tingut, parh tots dOB devien pensar el �B�cix.

Us pu e ajuda 1:' a fugir. •••
En Cros li féu re I!l.8 zca r

No deies qu e ens ecs+e ria C� r: ?

J.::n Ha+eu e L v a maletr per aquella 'pèr�l1a il1(¡�i:_¡_ r�E! 't,CL'l}�S. tlu�

€fJperf\VR pp.r d e enuc ar=Lo amb un cop de fusell �?

Jo ..... què haur-í.e u f'etr vosaltres?

lUI VR a Lça z- J.a aova az-na , peTe) en ,l..l.ateu ve dir-li

- }�spe:r.:-a '1; ..

l a L xicot :

Estpries disposat a fugir aMb nosaltres ?

En i>lateu v a cc.rJ.p",:'en�:re 1 'humor (ie La p r-opoe í.cá
ó

, pe rb no va ni som-

riure; estava nervi6� com Im eat.
Bé, jo ... �

8i o I'IO ?

- Bé .....

Va assentir amb ñ�f:: o 'trE'S cops re cSJ) t sense a re ,

... 'i .... re!": -e'",. EnI� v _ '0-'" _ c< '" ¿.

Oros va dir-:
- R�pid, don08 ! Quin 38 el millor indret p�r �altar la pa�ct ?

.... Aquest mtE'! ix. Hi hp, una cflin+':;'nella a cada carrtona r.f:', i �lp. 11 me. • •

Aaues.t lloc i el rtf' l'altre ex t re n s ón e].g dn:í.c� que o uede n en l'ombra,

per això ens hi han apo�ta�._.
On s6n les sentinel] es ql1l3� ens JYl�6 El prop ?

N 'hi ha tre�, un�a J'a 1 tr e er s tat 5. Les dUCE! cte La porta.

No ens ve uran ?

No ho sé.

'Rn -lateu va òecidir ;

_ Cal arris�ar-se. No pE"raet'l m�s teP'lpfl.

- sí, tens raó.

V f l' t II
-

t:'
!',l

l' ti' à
an er posar è_ xa.c ot a roca z- ne r a rare J 1. en p� u se 1. en . .1

a les espatlles. Els dits li vern.e n arran de �afuru!m. ca r t e rz-e ra i va

haver de contraure eJ..fl músculs adolor:tts per t� 1 d 'hiss3r-se 8P.1b pre cau-'

ció, tan aplanat corn erB posf!\iblt'l. 'En Oroe. que no havia êeixat mai d'!!.
puntar la centinella, li al] A.rga ]. 'al tr� f'us e L), ..

,

�r.;11, eles de dalt, estiTat sobre La capterrera, armntà l'hol!l.e al
,

seu torn mentre en Cros rE'pe�il3. 1 'ope:n:�ci6 d 'enfilAr-se-li a les espat-

lles. QUIUJ arrib al s eu co, tat,. amb fusell i tot, penj a t a l'enquena,
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digué :

l.ra tu

.A en £.la teu, Dorò, no li ve. aembLa r tan senzill.

�,léo val que el deixem ..

cr-í.da r con un bene
í

t ? fi. I!l�S, €mla il.lusió endu r=I'0rquè es pmli a

me un pr es one r ......

Va rN:;lignar-no, per evitar discl-wion • Mentre continuava apun'tant- ,

lo en a cue 118 postc:L6 tan inc t)r"o�a i e):p' S� (la, rsa Lo Lrrt intr.r:.l..o raen tel

ecu company que, per tm cnp�1_ci estnpid, els foia c ór-re r un r-í.so inne-

,
..

.

cessart, en Cros 8 fib oca sob re La pare 1; r , allF.rgant La seva arma, COJ.ll-

min� l'home a seguir-los.

Al Cfl�d 'unt' dics, ja trBnquil, en Mateu fi 'havia de fer un tip de

rinre en e:V�CBr 3Cjuel::r.e a scene
á ó f�lina que va sortir rl�s b� que no es-

..

pe rave n pe rque 1 "heme e ra f'or-ça àgil, pa.aaabLemen t llerg i estranyament
,

.

ple d0 bena voLurrta't , A Mitja asc:en�i6� però. el) i'latüÍJ.. va haver d'en-

g:.r-Bpflr-lo pe-l col) de le gue r-rera per t�l.l d 'ajudar-l a f ra n que j a z-; gai

rcb� a�f16sse antplo, ele dtlrrerfJ p:::tMf: de ·�lpia.

asprés, en e 1 pre ci:3 Mame r,t q ne un a V€11.1 cr í.dave , e� van deixa 1.'

C"'.U e t.o+s tres a J, 'e.l t�a bandeo o Van Bp.n"::i r ccrredif1 ces i un tret que

aLgú va engecar pe r donar l'e La rtaa ti P.ll � l'los van renocar en yen baixa

i, sense per�re de vista el l're, oner , galcpar€D cap s. una clapa d'aI'-

bres que ec ¿ist'ingie YaG':>.�!';n"t a una cir..:;:: uan t ene de !'le"tres. l' o era un

boe c , con hav i en confiat, sinó nne rene' ern '-('\_,E'tal que ess enya.ï.ova el

CliT.'S rl 'un rec anp Le on hi hav í,a tios è:1 t" d'aigua .. , turnè.2. S 'hi van en-

.p '.' i b 1 1 R .¡ 1
., -, 'I

J. on sa r acne e 'pence ro-A In , au, e �_ so ...ca � que ara e s pr-e e e ri.a , 8 8_.J..U-

'. tnycT.n seqUl.e a!!lI1!1 .•

-Ni el ls ni el s o Lda t no aabt en 'on els m ena r-í.a nquellr' tuta aqtt�ti

CEt .. De fet, iiesncncixlilen 1n cou"tn.,.,:;Ia. ��1 :r:i.eot ve »o su) tar c;ne er a ga

Lle c i que to_t ju�t rein une flp.t:,wna t:ue fOH òcSt0cPt a 18 l'eei6o No

ils podi B ajudarjeoncs.

DarreJ':'_" ê.' el} 9 de aegu r que devia nave r- s€: organi tznt La cacera,

, ',:¡," +i
.. .

pez-o àe� l.' on eren no �e sen" a res � Avançe ren tan rap:u:i8.l!lort COL'l els

ho r'ernetien les caaea , fino que ven trober-se amb una reclosa on 1 'ai

gua fl ;aprof mfl.ia .. }<�1 x5 cot va haver � 'int." Lcar=Los cap a quina banda

queia el front, per U� ells es t� ven complete.mont de s oz-Len -tats. En 1'1a

ten era pa'1""!;i0ari nf' no f:i.fl:'-se'n" pf':rò en CTOS Vf1. nir:

Sap pe r-f'ec te me n t que, si convé, no cstgj.vim: on una bala. Oi, noi ?

1f�1 soldat ya e s-rent í.r ,

Van ce�ina� tota la nit, sense trobar ningú ni sentir cap remor

d'ac'ttvitat gue nrez-a de La nena qUE' fos. Un cop, va n veure"s obligats

fer tm [' [::!"a:n ma r:r.a da -per l'! vi tar un 'Doble que el seMblà gran. Ja apun-
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tava el dia qua n , defl del capdamunt ci 'una breu carena,

gir U�G carret�ra, en a�uell Mo�ent deserta.

Van deqidir que n�s vnlia ac�mpar fins a la nit i s'instal.laren

en une clotada poc profunda on les bardisses els protegien de nt r ao o a

indi sonot e s sense p :rivar-lcs p' en canvi, de vicij_ar La carret era. ·.Ell,
,

dn ···'J.ateu, no aaba a pas per que ca Lí.a vigi1:ar-la, però en Oz-os as oegurà
. ,

que els inte,��essuve d'observar tot el que pogu es s i n per tal de to:r.nar

a los pròpies línies amb tota la info.!!'l3Ci6 pO�sil)le.

�ll, d� fet,se aentie �olt poc Rninat a observaT res; ara, al can

sanc t na tuz-al , s'hi e. .f('gien La g8hIJ i la set. HObretot, La set .. Uap

d'ells no duia canti�plora i no n'havien atrevit a beure de l'aigua

del r�e, mos�a brutn i espossa.

Quan el sol c onen çà El enfilar-se p e r 1 'horitz6, van convehir que

farüm terns per a dorMir, amb l'objocte, d'ttn'1 banda , d'evitar qualse

vol e or-p re.na i� de l'altra" ria no perrh':'f; 1e vista el soliiat,.del qual,

l!lulgrat el s e u aire Lnnooe nt i bon j-:>,n, no es f í.ave n d�l "tot. Ben just,

pe rb , 6i aconcegua ro n i1'abai_tir-se uns momenne , ]:'otner 18 nat e í.xa fa-
, J/.lJ.W.

ti.ga els inpedia d "abe ndonar-e e , r1�s v a dormi� el soldat, tm pages Ira-: I

,

e ce turna t. a la vid� Ciare •

1<:n ero'} !!lI ve int0 T::7of,t'.r :o

- Dous se r :.t'�üangi�tl?, oi �?

- qui, jo? 8i!!la i no P1 'he fi ca yen ree !

Doncs cers éc que 11lütes arab 191'3 feixistes?

Em van mobilitzar� •• Com a vosaltres els rojos.

- No, com B nOD81trez no. Nosaltres lluitem per algunn cosa. No n'Das

s-antit parJ:.ar 1"l!'<Í, de La llibertat?

Tamt� nosal�res fem lu guerra per aixb.

JiInb1. 'ajut dels africens ?

E� xicot no ho ent enáa ,

- "ele nozoa ,
home ! In¡¡: mahome ns !

- Ah, sí ! No ho sé. lo no n'he vist cap.

- Deue ser l'únic. Tothom el� ha vme::t , o '!lo ssp. No uS' en doneu ver-

gonya ?

Hone , jo .....

No hi ten� cep culpa, oi o

- Nn, cap.

ones {-¡e r-e tid:?_. !l.lots ale qui sou en aquella banda sou ma mica

cuLpables.
- l>arh qu.è havia de fer, si em van nobí.Lí. tzar?

- 'Et po d í.ee es capa r , () p?sfH\r-te. T"81tree ho �an fet.

- També n'hi ha �elE vOBtre� quo s'han pa8z�t a ncsaltres •••
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- No eren de Ls nostres. QUé1tre aenyo re ts esfereïts ••• �s teva la terra

que tre oa11 eB ?

Del pare.

l UG devien di� lue us ho prendríe� tot •••

sí,

Doncs, no. No;,;¡_és als qui ten en ma aaa , Q ..le potser sou d e La qui en

tenen mas aa f vasal tros, de ter ra ?

- No� SO� pobres.
- El teu. lloc e-ra s n t re nosaltres. l�o ve us que fil18 arA t'118S jugat la

pell pels ricH ?

- rio ho sé. N'h:!. ha Clo11;s, ceri jo •••

Es rAostl:ava p01.1.t, però cscèptic. En 4J.nteu no se'n va 88tranyar,

i tampoc en Cros, c a r en aq ueLl T'tOl'llents eLs joos ja eRtavnn fets, en

cara que e Ls CO$t�8 de re c one Lx e r-h o s

}�1 die es va anar allargant iIH't8i'mni(h:�;"'ient entre bada] j s" ren �C3

i COJ:1Vei.UeS fraGtJerrtades en les qu�fJ.s el G2.1J ec no partiei oava si no

se li ad:ceçê'VAl'l direr;ta;.j(mt. ;{cr:dfB òe Cé\I'8 R la ni tC�1 van an í.nar una

m'ica, tot i que La gaÍla� 1£1 Bet e ada COl) els fe ien pa tir nós.

Van tenir una cur-ta dis cÚlsi6 ]¡�r c18c:i./1t:r' s i b av
í

en de see;uir per

la car-r e tc r a , per a p!1rt del pe r
í LL a que això e Ls. exposava, ele ae guz-

"

que aq 1 ella· z-uta no devi8 mena r dire e tan en+ a cap lloc d\� venguàrdj.a ;

durant tot el dls. 'hi ha La hacut moJ.t poca c t rcu i ao í.é , )'altra banda,

La nit abans ha vien camí na t pr ou pp',l''iuè ara eLs semb1�8 raonabl€ ele

c z-e ure q\l0, �i h av
í

en seguit La d
í

re cc t
é

escu'í.en t , no podien tr�bar-se

gaire llun�T ::leI f:r·ont.

Van deixar el tos�al s .I1S"\ haver pogut az-rLbe r a una ñp.(�1oi6 que

els s&tic:-és a tots dOE, })E':r:.,.,ò amb La vag n iè.ea que, si fWeuien cap

a l'est, en un mo�pnt o altre acab8ricn e�eopeg�nt a�b les trinxeres

- si el1Córn n'hi nav ra ,

De tota manera, en a rr
í

bar ta la car-re tc r-a , tot Ya canviar una

mica .. l).?rrf;ra im tonban t que <1€:8 d s del t no po�i n (lJ.R tj_ngi:::", hi rJEl

via Ull OE:r'lió aturat. CUri068.l"L,:mt, La 11.un::1.noei ,at que S'eGCbpaVa de

la pa r-et p terra contT'8 19. f}unl s'ab�)c ven elf' f'a r-e , no els va cri

dar l'"tell�i6; �18 la cr'daTen leR veue.

L�: van aturar en F:l._€'C i, desprñs. van con tLnuar- avan çcrrt amb

cautela per la beTIde dr felt del te.l et, d'on eSli£ren ela dos homes

l\'· 1 'I'f
., 11'

.-:J. l' � 1
. '1 t

- ;¡

de L vom c e. un d e _8 canvx aya una r oria a _. 8!._. ,:re, (¡Tf' P.J S""U 1.:.8-

van t t f'ums.va U113 CieerTeta. �!ote do� duien uná r'o zme ,

�n Cros moronlA :

Seria conven í.en t q ne en= apo{krl2 8f.' j m. d' aquc e t c&mió. � •

En J1a�€'n aare rrt
í ElilJ3nc:'.osê:u:10nt .. Un �plr: ho ee r'!e:if� r
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Aixi si qu e est2J'E?!!l d e 'tornac1o a. mi tjR nit

na mica !'l�S de preSf!8 ?

L'altre D'exousl :

A les fasquee �s .tnés dj.f:ícil.9o Però a.ra ja e s t
à

,

..

Per QUe' no et d on e e tt-

- Tre� ('!n?rt� p�r canv
í

a r=un» rc-fa ! •••

No va abteni r z-e ap oe ta i co.v'tinnà ft.1T!lant. e om C'i.t�e no v a I'lanifeet·,r

se ninr.;é. fiés, en MatE't! i en Oros van dectllir Cjle�l vehicle no h
í hpvia

c�p m�s tripulart�

:Fn C:r.o� digné :-
,

Eape re m que hag
í

n ace ba t , M�s val qUE' La ·t·HCÜ, e Ll.s , la feina •••
,

Van esperar, ar8 �ense impaciència, però un xic eXCl�ats dava�t
"

la p er-ap ect Iva !'iaI CJp ele mà imrrtinent. :r.'n M'l'tEn obs I've eJ. e eu company
,

1 va s(:!Ilblar-li veure una 1J uo r SRt s f � t� eilll81!!'J.I!!!hM� en eJ.s snus ulls

esreeulatius. Aq"ell miny6 t en
í

a una àni�a d'avonturer. �ar1bé jo, va

r�nsar, però no er. ben bé el �ateix. L'altre �ernpre sabie. COM captenir..

se, li pe r-tany+en totes Iee in�i!3i;i yes. l'To fle'n ve o e'1ti s: �ensd'en

gelosit, ben a l'in:r�vé& dlimtre sen !'€"b:r.ot8 cte nou aoue r Ie afecc:i�

quP senti per ell quen la seva veu s'alç� �'entre els hOMee per tal

de fer-li c oe ra t ...

Ara tornava a incl1t'1a.r-se o ap El La seve orelJe :

Faré La volta pe:r ds r-rer-a , Quan '!egis que hen ace ba t anb la roda,

els nanea que alcin Les nana 4jo� si e al., els a t .cpré per. l'altra ban

da�
ÀI!lb le testa, en .l:'.i.f1teu inòic�. el soldat.

;

I aque at ?
..

No és Mal z
í

o ct , pero no el p?rélis êe visJe.
,

,.Ta est ava èlï-t f no el r riii� de vi alía ! Per qtlè no I "nev í.en deixat
,

al camp? Pett't> no era el momon t Çle discutir-ho,,: tq.'#'S ,::tiE. ¡ari en

Cros ja �'havia 8i�eoat 1 corria en silenci per ñerrerA els �atol18

que es pe r<'i ien en l' ombra.•

Mira de CUf1 d'ull e) $o]òat. ErA. a dos Metres, n jeJ..a. COI!.t eJ.I.

estranyament p8èsiu.
VR sentir qu e l'hoMe de La roda deia :

- Ja ene en noòem enar •••

S 'bevia redreçat i en �teu ec pregunth si el sen conpany arri

baria a temps de situar-se 8 1 'altra banda de "t"bicle .. Perb no es po

dia esperar. :Era o ara o mai. Pnc ez a que ho hagu�e de fer tot sol.

Va posar-se dret � cr�ctà :

Aiy.i:queu. les mans o disparo ! (;'1reu-vos d'esquena !

FIs el tre�l 00� van alçar e) s ulls t però noné e tm d' el) El abe!. El

seu company va pre c íp
í

tar-se cap a sota la ps re t dE" terra 1 ell diepa-
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rà. })erò només lm? vegtE'Jla.

De cua d'ull v a veure l'ofllbra que se li llançava danunt L, co�ue
no podf.a evit fir-Ia, ve Lno Lá.na r- se una mí ca merrt re es tonhava anb el

fuse 11 traves ser aohr-e el. pit p�r s j_ teni R tempfl (le proteG:!.l"-�e. }ü xi

cot, però, se li ab raonava al coll i, per t a L �e de�tB�-'3e de los seves

l1lP'-'s, es va veure obligat a deixar caure l'arma j� tml'tilo Van llli""iur

uns aegone , tots flos llor terra, ab�f1 llUfi una ve u tr.anqui't..la, cte� de

l'altra he nda ,
e omanêe �

- Deixeu La pistola. Us esti e a puntarrt ,

Van sonar dos trets, Molt diferents i pràctic�fllent sirnultaniso �n

.l.'lmtel, que identificà el fusell i l'arma cur ta , va ab�t¿.car rabiosament

La cama i a nb el genoll COlpejà el beix ventre riel seu ag:r8�Aor. ]�'al

tre es Queixà. ee ne e abandonar la seve presa.
,

En ftnemm Cros devia hav or- re dui t e le aJ. treA ci oa , pe nque ara deia :

- l'u posa"t davaJlt (fe). f8:ro, qU'3 et vegi bé. H

Després :

Ja poto e bat.xar les roans, si vols.

Va fer un e forç per alhmyar el�., dits del gaLlec i. RMh l'altr.a

.mà, va pegar-lo a La cara. sobre el nas, mentre cr
í dava amb una veu

ridicnlament prime :

- Cros

l�s clar, en Cros no portia deixa!' l"'horne que ara s'h:::1via e o).• Lona t

davant ols fars ni li era possibll'3 de d í

apa r az- f'hna� exposElr-E1è 8 f€'

r�.t' el seu c onaany , n"altra banda , tampoc no era prnc1ent B.J.Jarear J"f'lS

tada en aquell ra c
é de carre"tf?ra, i m�o amb do a hOM�8 q ue L¡_ui-r.:pren

dalt d eL breu es cappa t , be n visibles contra La bl avo r- riel cel. }4'in�
.

...

aleshorea enoera no halda pa esa t cap vehicle, pero La Aort es ponia

intel'T'ompre en q uaLs e voI momen t.

Cridà :

-Tu� vine! ME1s cal' Rqui ••. J!'insjqne et dj_r� prou. l)'esryuena !

L'altre dev í.a obeir i €'n Cros oonen çà Fi r-emuntar el pendent. No

cos tava d"'endevinar q.Jlf: ctuia e1 fusell en nne¡ m� i amb l'altra s'ar

raps.-Ua a los pe dr'ea , a les herbes, El tot el que pOfliA.t1"'()bar� Se/aen
tia la seva r-r:o-piraci6 fe:txuga.

Pe rb ja no li va caldre barre jar-se a. la J.)_ui ta. (]t1.€ t�ni a 110C

dalt, car en 4nteu havia ac on •.eguit de deeter-ae del ae u atacant, JI.J!llfJmmJ

potser m�s fort, però sense veritp.ble enein�r a l'ho:r� l'l'una baralla

seriosa cos a cos _ No ha ví,a sabut preveure a01l8).} cop de cap a La nan

dfbula ambhuè ell l'escometé en veure's lliure deIa d í

t s que li pre

mien el co2:'._ l a. partir d'aleshores ja t\)t 'VA. S0r nol t, breu. Quan

tornà a l"atac, en ¡.latetl. ja havia deBe:abe�nat la baoí.ne ta i l"altre
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i à J
'

a na }Jr'CC pit a nb tot e i eeu pes. Ya sentir el zas ! duna e aquá nça da

i un crit, però l'arma, desviada per les corrte LLe s , no hav
í

a fet oés

que t) IJg:tlrrapa .l'-lo.

1¡:n Cros a r:ci bà a t emps de collir-lo i ell. mat e
í

x l'ar!"ossegà cap

.!:l. La ca r.re ter-a e ene e ní raaen te nent re en ¡lateu recobrava el f'uae L,; i

saltava da rre ru d'ells, encara una trí.c a ato:edite

Un cop ba a.a , va veure que un del� doe nones ropoeav a en Ull c oe t at

r'1c cuneta, ir:1f'l�)"b1l. !�n Gros va fer a í.xecar el i'er:i.t, el qua L aeabl.ava

que es refés, con Sl a que LLa daYal� ada li h'�guén I !.'OVB1;, i el .nenà cap

a da rre:':'fl � 1. camí.ó , '.il "'.:11i01 e e ra ple d�! pics i T)flle$ $' però all:! hi

ha ví.a Ulle'! o or da que s nb j ec t ava les £'.!:':!1es. Merltro en dgtt:u. conr-ï.a els

l)l.�('1sbncre anb 13 seva a rra , l#Etl·tre ve dee nuaa r-da i en VEt fel.' doe

sos. .m reI' ea de J:llli)f� solda t , :!)f)�1p:¡:'éH e ID féu pUJer al caní.ó , on mitu'Jl

van instal.Jar-Be com van poder sobre :Ler� e í.nee, 1,r8. ja no.r:rt'fs calia

treure (,;1 gat, que encara era sota La roda, i en
...../_;Cr;er el veha cLe , En

"1 + i ci'
..
j "h

..

·a�eu n 1ca � amo eR�es :

l�n Gros va j_ncllnar-se per e:xarJ.inar--lo.

- En ben nort .. Un orf o
í

aï ,

l':n l\.lateu 8 'encarnin? a la cabina, pe rb ell se'n tord" cap a darrera

a donanar- unes precisions eLs e ol dat s , Se,guidar.'lsnt va dezPAl}l.a:z:' el ca-

, .

dave r cte La seve. guerrera i se La va posar it }�i venit:! fOl'ça es "treta i,
.

en cordar-se-la, petaren unes cos �;tlres, però no lli feia reA; la qües-
tió e1'J� du:":' uros galons a s obre.

Pujà al costat d "en dateu, instal.lat davarrt el vo i.arrt , i digué:
::3embla. que he m d

t:

anar fin:..> al primer deav.í.aaen t , a l.a dr.eta, on en

llaçarem amb La ear-ze ne ra d'P,lca.niz a Bar-ce Lona ,

- ]oro éa'Dolt expo sa t , aizo ?

- l qu� hi vols fer? Si e ns htdguéssim quedat al C::!!!1[', ara ja criaríeml

n:slv€s •••

}�:n ,l-.Lateu va enge8"ar el motor i el card
ó inicià La Barxa, però a-

'\

quell zun run li feia vená r 60n i,a poe a poe t s 'ana LneLf.n an t sobre
,

el voLarrt., Li semblà que una veu llunyana li I1re�;untava :

�uè ca.ra ï.I fot� �t

El motor- corrtmuav a z-onesnt , però el ven í.e ï,e s
" i1!ll!lobili taava ,

Pitjà 1 "ae ee Le ra dor i els seus dits es cenyiren al' ins trurlen't;al del

costat mentre el C08 li :balliscava pel seient. Una mà li garfi. l'es

patlla 5. el flHcsejà¡, tal, però� v a lil!li'tar-se a mo zmoLaz- queLeon i anà
o

enf'onsarru-e e a poc a poc amb el� ulls cJ{áos, dolçament dee pz-o ocupat de

toli, de�a �ugA, 0el ce níó , del sen company, de la car-re t eraj el run

run, ��s indistint, ll�illy., se li conver�ia en lma rndaica de fons que
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Ò.1.'e6 ,":3 "<.I. Iu e eva è crrlida •••

})clvia ha�er pa s sat molt df' tel'lJ.)s quall algú torn' sac ae j ar=Lo per

1 "esí)��lle., ara £lés v í.o ï.cn tament , amb impaciència. Amb una que Lxa, obri ¡

€llfJ ulls i es rE,1�j�obà en le. penotcb.ra CIe La cei.la" �'havi8 ado rrn t de

vcrit&7;., I el run run aquel} no era car; soroll de no t en de co rxe , sinó

la que í.xa que �'esce:U8va, s os uí.nguda i s omorte , cif; l'al)8.rell de l'tnova

ció ó"e.ire. TilrlPOC IlO l'havia tocat cap mà, at�s que es truua_fB sol.'

Va o or.pr-sndr-o que acabavs d e despertar-10 un a cbr-e sa
ï

t ne rv
í óe ,

QttEZl';S ee ton a de e haver d01JY,it ? es pregul11ià aens e uoure
"

e de la

posició arraulida que havia adovte.� durant La seva corr!iida. Va bellugar

La 110Deua pez La bec a arna rga , i i;ots els r'e Ls 2nt�lr:i.orf1 e e li van re

moure a 1"'amvP1e del paladaz'. �s reè1rflçà una mica i v« beure un glop
...

d"aigua; cen se enpe soa r-cs e-da ,
se la pa s r e j a Ll.a rgaaent per la boca

i desl.rés, d��f.P1."'eOCb:.1I6t, va ee cupí.r--c.a al s�u davant.

:ro't el e o e li l.'eia-. r!1étl i eh; msmbre s if:.
...
obe í.en amb dlficu].t;s1;, gai-

.,

rebÉ: COI'1 si no lo�)sin seus. Ya refj_cxicr)ru.� que €/inS'J8 be n f{)1jl.lt, parque
�

ID propera vegué.a.... Ho hi ve Lia pe nsa r , i l'e�forç que t:éu per fora-

Gi tar les seves idees nE':grc:3 va �nt]"'esual'-li t:tl trp. GOp el irorlt.

Amb cura, eo va ps e saz- Ls ma ;per La cara que St sent�i El è!esligurada,
,

,

com pLc na de bonys , :Però els dií;S noné ... ven ��abB):, des co tir t.z- unes quan-

tes eqo.imo:;,i.s, doLo rc s c s al ua o te , i le.!.inflo:n:: dels IJ svl s i d "un dels

ulle. Quina pinta (Iee fei� 1 V&. ctil:-DF:, i e8 corspad f d'eLl. mateix •

...

. Gemega feblement i canvi� d� poujtura men�re s'1n�errogava sobre
.. ,

el s ormá que havia tir.gut. Pero no era un somni; ha v
í

a e vocaf simple-

L.C!jt la seva fuga de 1 canp de óle.;'::i8ifj.caci6 a rsb en Gr08. Van aoonseguir

d'arrj.ÒEr a Alcal de Xivert, per eli! e- va I_) rdre de vt s ta , Pr-oba-

b eo en t e L devien 1)F 8 ca L'. Patee tel van ma t,ar ••• Hf! �,r(,S j.ectL "IJament, va

acn t í.r una Gra i: tr�::�t;E'f�a i tornà f'"lür:ar al 881.1 ont or-n , Aqi 98t cop no

e" er.;ce l, rilJ. • ..L.q tÍ no ti [m'Via cc l- Cl.'06, ningú amb pi: OLl e sr:�Jit de de

cis i6 pe r c onuná cm::-).i UY'£ fortitud moza 1 que, to� s01, no e s tava seGur

de ��F"'.imhmm pos'�E;ir.
Va pe ns ar; q ue 8:r.8 et!. tXDbnv<.", �;i fa no ta en La matE:ix.:' situació

.' '1 r Lñat �.:.I..Ji d -"""1"1 1"'bf1 aruo z, po or S\Lu3. que van {',p.'tJer o e r e axa r ia r-rez-a u 6__ 6, a a az--

raca •.P-ixt l"eni;erld i :!e nou,
"

pero tot seGui 't f�lIt un f;f.'.f')rç per com-

batrre l'ouavcLs ne .en ní.ne zrta Lí.sm que aaenaçave süb11e.Lt::J.r-lo ..

�Corrl� a ajs�;:2r-·E'p. pe ci porb.. E> flfí:rr'Ü"t' una es ton a JY'�S, però 8r8 'te

nia ele. u is ben oberts i lB eon �1O acué
í

a .. J'01iS€!.' h.:>.vii.;. rl ¡J"rti1.i .l!lBlIllil8.

mm...'1ur.m!l fl·:' r;l¡O no es per.S8.va; no ho flahi2. j;j_ ieltevn el -rellotge i,

à'al�.!·e. banè.a, Btl anUE-Etas cel.les no br.a pOF;sibJ.e (!:j_s1jingi� el dia ne

la ni1;. l?0t:)er je- Iqrn ct..:' ¿4i2.9 �nncG, j_ eJsú, p-n p.l-::un rie::"l:atx, manava

jD qne l'enef::s::lfl e e �'cnr por tr>l.
... rt'inte::roep-.:--lo 118 nou. ••• La suor el
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V� rcpr1nd�e i el cov sc li eLcong!, anihilat pel pAnic.
Mc,lfll, nu". t'Z'<;>"''''''J'l l';"'17an ...� No r-orí

á

a e'�c:e_"'" i:�'n t:�r('"J...;.�";_\_Ct ,¡,-v_. II,._�J._�".:£\"......... {J.£ .. _-.��. J� j;; "-1:_ __ __ ... con e re La ,

car nj.ncú no j.i he va a ��uJ(; e nca r-a el caiè amb llet ce l'ezr:lOrzar. O pct

ser tenien la intenci6 �p no doner-li'n perqu� el dia ebBn3 no n'havi&
,

volgut? Com no f�D q'e rle ocupcnts d�aqueBteB cel.lcs do oastig •••
� ,

l'erb no , nu ro ':.!i:'r.... pas, nque).la, una cer s La de e: ztigo l..ié:J avia_¡' devia
,

tract8.i'-¡:.e d'¡ n Lnê r-e t on tenir-lo ane omcnf ce t , lltmy deLJ

;� 'lnco:r:}cr�J. e 1t2<. ve6ad� i, en veure Ql�C 'ls c8ubros corrt anuaven

r€si",·tint-se f:� óbe;i�-lo, l'éu uns pa..,sf'.o�a!!lunt i avall de La ce LsLa ,

d'una p"'d:a�") a l'el t i-a , ab an s de èec:"dir-s.e e girDr en c ez-c ï.e o Acabaria

per aces T.UI'lB.:r-s 'hi. Quan't2 d í.e s , q ia.rt s ne e oe , qU81:tS auys e L veuria

� fl'�1 �o�pn retoni� �&n Ae
n

- ..._.t i,.�_ .� .¿ ................ Vt..":, ,,'

Però sabj_ €i (: UC .te I'J. en el qu e vold t":Len. :J:a:'llJGe no 81:'9 'po1.'r.lès
se-...;arna-dues hores, aqui, va pensaro

fie IH![;8r

U11 .üO!:W .. Hi. ha la tloltc;' cc �)í;:�' \;ue ::-;0 eren JlerJ'leSí::�� i es 1'e13n. �:aZib�

:n'hav:'o j"et e Lr , I :t'othot;1. o 8

l�stk1V1? ne rva óe com un gélt cel.en t , 1.ccelerà el pes per l,��l de tran

quiI.litzar-f'e el sü,ter��.:, però era i·:út':'l. Aquelle_ mene de nervioeiií.dit

no <;t; desllig£tY2 ff�cll:-wnt; ere. (le La ma te í.xa na cur-a Le se que La prulja
�

,

amb Ç¡ue es VE'Üj s ob t rrt ql�ar: s "ate naa va a U!'lD Gona, pe]. e: r re r , i es
,.

deixava nenaz- per eLl.a a una cambr-a r:16'� o �Yler!ys ll'bbr ,ga. 11 aervaoe í.s -

me que an ava augnerrbnt a I'1c'_;:llra que "pU�élV&. les e s c a.t e s , cap al llit al

COi: at del qual ro!:' t;i:�ln COll an e s teqrrí r-o t davant la nuesa provocati-

va .....

1�1 va BQ1�'prenè.r-e 'lm pc nsanant que ptr;ser no havia tingut mai. ,A

que Ll. r.erviof'iZ-r1c.". QUina r ....La c
í ó

BX:?Otá tenia amb l'acte sexual que

tan desi·t'ja ra ? potf:er no era o..cigine t per cap de les not í.vac
í

one que
,

hr.via e recut dese obr
í

1:', .i , �:Ú€Z hore s , aque :i.:!..a pri:!l,·.rr. e.xr aX'ieneia pot-

so�no .fou tan àecioiVé_ e en 55" il!!.? ginà. l)erqu�dr'" veia que es -tractava

d'aÍ7:ò avt re : le� e errt
í

a alienes, cera una cosa dreçada el s eu dav ant ,

€T,e7.ni[;m.ec, te. n nce t
í

Le e �·r:l e le l}O�l_icies que 1 'inte :-rogeVp.l:1 o :El seu ne r-.

un nov
í

nerrt

veritat, Ara

x1-

de dt? fen�a.

ec ve. d í.r S"=;8uièamerlt 9 i br'an« � la testa.
,

h:Jstili tat po�ia ha.....'l(:'r-�:i en aque LLe.e

cotes que erer pr ou (l3cj.ls je r a jaçe r=ae davan t s eu , z-e s í.gnad ee a sa-
�

ticfcr 1.:1 seva cu r-í oa í.t at �e �aJ31t 4? Pe'r qu�, d onc s , Sé cerrt í.a nervios,

�mb La aatc
í

xa nene de r.ervio::;isI'lè d'aret cuan aabí.a que une po La c í.es

£s disposaven 8 annrreQr-lo? �r10 far2en del seu cos i de la seva vo-

Ivn·a"t •••
" ,

,

en all(; non�s en al10, es
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va dir mentre s "e s t'o r çavu �. evcc ar e8cen¡�s t caz-ea i v orrtzea ,)ue na í.

DO tingLle:=G!l un nom. Sarie una di�"Gracci6. I pct so r ara ac La r-í.z'La quel-

com qU0 E€Hrï¡.:·re el p re c cupà ,

Hi havia La qüe e t a
ó

je 1 'espon·¡¡a:le�J:;é.1 t. Ha i :10 va pr(;:sem;f'!'-sEl··li

una avon cura ea pon t.an La , Senp:r� \13 have r de buscn r-ú a , Pot3er e ra a í. ..I:b.1

.terqu� l'única ilegada (j_uc no hi va ha vez- pren.tetílitació ••. Ho, naa

via prel:¡,jdi t.ot ro.J t o t i q lie La trobava e obe jable 1 hi volia anb 1; ot

1 'anh01 �Bl aeu Qe��" Va a�.�.argar La ma sens r>;.:'ol:�{)Har··s 'ho, sorprüs
,

potser de i.feu(H�cia do I ges't, jo va tocar-Ji les ou+xes d oLce e que 110

8' aSeHI'lblaVtiHl ti leB de cap al r.r,:.! .d ona It t'iai no havz,a tocat rungu el
I'

a

queLLa L13l1e.C8. Amb un prop'b:3it defitlit,. �e l(�� f;l:l\]ui - () se �"l

l'enr:uit;:'1 elles - can a les ca.abr-eu on tarrsu Gent ha v í.e n es"l;ina:t 1'1€n

tid:�,rHne.(1t, i i�er enda vanc sa bá a exa ccanen t '.lulJ.; havia de pas saz-, i com
.,

�eriao 2.'[':!'9.hé alJ.a!'g8YE� les aane ca p a les cutxe s çpez-o era tin gest

tO�Ç2.1.J, ir�.oosat per UlW preRè.!:cié:\ nua 0Lue li e obrc va .. .Amb J.� J.¡atalia

t e se r diferünt, CEI,!' la P!'ü:'W1.·é) 'e¿;nctu n o "l'S va n (i ,3VEJ.::;1;il�; ella es

donava ve rgcny a que La vt?ié¡;; àespu1.3ada, tall bon
í

ca COLl e ra , i filis

tanoava cl�� ullo quan ell li apujava les .t'aldi).les i Ji l'eif¡ 11i8-oa1.'

les 'b1llr,€:u"'B cames avall •••

Es va repenj2r 2 la pa re t , Ho, e� àigúé , és que sóc un malalt,

cemp r e ho he ee t at , r E=�lf:1 T¡21'1hé. L'excita"a ea be r que era a Lgu tan

�

i '...... . ""'- T
pr-ex m , €;Sllre lIe com 81. J.08 6_J.. naue í,x .. .!JH meva ge:r.¡"!�:nat La rieaa gerl'la-

na ! 110 s 'ho he v í.e rr..,petit inacababler.lerd; ? l a ixb i''iai no s'ho hnv í.a

pogut dir davant �e cap Bl�r� dons.

Va conpr-end re que Cf; tnr!'16ntava pe r no res, �1 ue ara tot e ra una
�

tlni1'l'lera .. Potser he hav xa eo t at semp re , Pero dav arrt s eu hi havia 'tot

1
....

enf í La ï.L de cos s oe c ue acabava/d'evocal' i 'ja no 3e"n podia desfer.

Tots l:1'a�6��emb}.aV:�!1, Jle'1Elt; d eL de La '!la-r,'hliBo Oap no havia tJ.ngut ma í,

La qualitat de la seva >ell, de 18 seva blancor. :Ni ara, quan ja havia

:fet elL trenta-vuit anys i la c aczn fie li es is pava ....

Rebutjà açuezt cos runb un en�rgic moviment �e cap i, per pri�erR

vega d a des que Si 'havia des pertat, ve e en t í, r que el c z-an í, li retrucava

febrement cap a La nuca. !!{orn� a quedar-se irJ.'":bbil .. Hm hi vull pensar,

en'tot arxb , es ve repetir. Va atansar-se a ��"aigua, se n'abocà una

mica a 16 ccnca de la Dà i ve. fregalt-se La C8._'!'8, els ulla, el front.

La frescor relativa del liql1Íà ve. eixorivir-lo .í., anb recança, va ¡en

sar que li agrcéltNria de 8ubmergi:t el cap sencer sota una ai�e"ta i ren

ta r+ee 3 c or a ue vols •••

Pero si 'to podi� :fe r t Al costat (�e le� C01!'llmCS bi havia un lava-
,

bo.
\

,

S'etnnsl1 rapidament fi la porta i va trucar. Eap'9re la l'eI!lor de pas-



-165-
,

PO�¡ d e I ca r-c e lLe r , pero tot con t Lnuava s11ooci66 j. li va caldre in-
.

+
.

b ] 'h }J , .,. J ... l-61E: .. :lor a fm�" que _. ornE' é:1CUuJ..S e_ 1. esp.Le...!.. •

(�uè vole 11 �

lIe d' orina r ,

L'eltro va obrir la porte sense con�es�ar i ell el preceaí cap

a Le w·�ters, on orin!>:. amb dificult2d, porò 11arbanel�t. D€6pré�s'adre-
98. a L La ve bo , TI cuò.rclin el va ::<t:üY�nr ��(�r s ene e intervenir. Devia

é

s-'

ser nne C()t3� pe raeua , Vn muLl.ar=ae Ir- 0<:'>::"8, el ca pj e I» bz-aços , i

- Au , que ja es;t l bé.
...

Va expul G2i -Be 1 'e.iZllEt amb un moviment inh£bil de gos �ue ha
.

caigut al riu, tal com havin viut fer als csso� del p�ro qaan era

petit, i denp-résf amb e:' !!J.QQsf!(Jl', s'eixugà una I',ó.ca PlElTIS i braços
mer.tr s'€.nca.C1)r1..;va de nou a 1::1 e e Lv La , S�H�pI"'. a companyat del car

celler. AbaTIs d'cntrB�-hi, li pre£u�tà :

- tuinn hora �s ?
,

No e��GrQv& cap re�po9�o,perb el gu�rdi3 es c cne uL ta
,

el rellot-

gE B€nb8 poser-hi �egues.

Prop �e leo eis.

Prop {<e If)S flio ! Com �s o uo ei tOL''tjJs pa a cav a nan Lencament at

1 cor: S"€XpJ.ic2va '::ue Sf' De:ntíH i.an d esve t Lï a t ei Il()J'1�E', devia have r

él orn"it une minuts, mitja nora a � o t es tirar '?

El gurGelJer va t2ncar darrer� seu i, Ek; va 1;1:'ubar

�101 entre les quat re IJ!:-:r.ete .. ta ceri? s e li a as e cav a 1 .. crrtunen t i,
at te:\.. ncce co r , ja bru t , ve ne te j a r=ae les o reLle s , Al Lavabo no

hi hav La mi re 12, d G nane r-a que no ha v i8 Pcgu t ve ur-e amI4lillJ1.f'1l.!)lf.lalÍhfumt"l.Ua

èom �úgu:tan 1c':1 1'e rid�e. Potser més vaI í,a a.:!.::d.•

:r;e 'Ir: é.�S80"lrf' al, bRUC i 1:'t:'pE'n.]à l'eSE"'lena 00 lira} 'angle de la

par!!"!;, é1l:'a J.Yl�:'í t re nc u
í

L, mé:J ben �isposat qUE en Cal) a r t.r-e nome rrt
,

r1'aÇ1�si.la ntt .. l'ot8tJT pe rquc are ja no pensava res.
, ,

A 'poc a poc es va ètej xaz- relliscar pe 1 !'lur f'Ln e q ¡¡e res \ja to-

'talment ajaçG.t SObN Ed ba n o , Va s oc pí.ra r i ti:\. cb e Ls ulls amb les-
o • ,

sir,uti, j,m�ndat per una gran ±'eblèsa. I,i ve e emb.La z-, pero, que os re-

e eno
í

ï.Lava anb Ul1 8f'gui't è'= c o ae.. ne fins a!.csho�es havia consi e-

ra� hOB�ils, deBaera�ables Sl

Del fens �el pess�diB, o

no ..

d'tl.'1tl f'ltra c e Lv La , no ho sabia, es

ò.ec:;vetJ}J.). UL ao roLl que an ova e re í.xen t en 1.n1:e!!si1.tn i es cobr.eposa
va fi 1'"e n re nou Úll'12lü-3r (�ems aap

í

re �O re , Erf:! insòJ.i t , perquè sembla

va el roncar d'un m.o�ore

CuriOS8nent, no se "n VB adr!li:r.ar r,en ni mica. La rer10r el bres

SOlEi va , i 110 Are al pas¡;.�adis !li en ce p cel.la, 8 ino din tre seu; COl!!

un infant_
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Quan penetrà per terce ra vegada a La sala "11 l'e3j_)erêl.v6n els

policies amb els quals �'havia ha¿:;ut d'encartl.r da.rz-e rar.errt , de v í.a

é
e oe r ja molt "tarr1, però aquest cop no se li acudí de pregtup;èu' l'ho.

. , L"
.

b'ra a n2ngu•. UD2C que Ba�1a era
..

i que, se':1ê€ La na del carcel) er que el m.¡cG�j� I)G�'" 1 'enpa"i;l-!..a t en-

I

cara corrt í.nuaz-í,a dormint. Po·tse:r ja e ra 1 'hOrt� (It! di{if).r, c�r sentia

un rau X"2\U El l'est6rnac. i�n 'ljOI; 'CaR, 001'.1 el dis abo o e , l'eHflo.í'Zar

No era 0S"ti __any, dCl!.l:;e, q u- se .;;tt�t1't"{f.I "t,:_W fe"bleo )"al"lira ban-
,

"

+a ,. h, tl�r.·m.ida tal"1t!i)C no li hav ia fet CDP t)e fi pe rque tanio el cap

me It er,p� 8 .. .No Ii feia na L � tiC ha ur 18 pogut inti �lCr."" �:nl') :;_)rèc�si6
..

re s que a
'"

al] L:m:;r�fj del seu f'unc I onafnen t, norraaL, pe ro aoabLav a habi-

t at pe:.- tm� boira td_xueR, ('Oill si h�t:ll�8 passat mol. -tHS hores en un

ambasnt Vi.C;}8t� aenae ail'ê" 81 c o Lz , po'tser p er cu l.pa de la positura,

que havia adopto. 't durant. ls <io:rr.;iile� li doLo re java con si tingués

un rrincl.pí �e 't;ort!(:a:¡ j.f'. t1�ni;r'0 pze ce d
í

8 el C'l!,C(� i: e VR l!lirar

de p�se:r-hi :r<"\l�ei a �)�HH� ,,-'mv::p. QU¡:1��tef\ .fY'�t:uw� Sup�l:·:tiç;�,al.s amb
..

els ê1tts9 perb no hi tl'ohn cep CO!'l"HÜ. 'EA va ení';.rton;tu- doncs 8Clb
...

,¡ls 1:leUS inte_l'rOl;fHiors en Le s pitJ'Jrf'J conch c
í

on s poseibles. Si

hat;u.�s menja.t, potfler a 'h8 U2 in TE' fet una Mica, p�:orò Bra j u era mas

�A t82'C1 JH'H'rec18l'!}ar La rRe:i6 qus Ij- pertibeava ..

Tot i quc ne ví.a pl'OCU1'8't e�,;l;:r.ètJ.yE·r lee c íveLr ea riels coatc ts ,

els pa rrte Lon s li queien m�2< qu= ma r , o ors si hagu�f" pe1"';ut una qui

lar, a,J p ea , una ifea que , t oe f'egvi t rl:'e.cudir-se-li r li va semblar

inver;;emblant, Al c?pdavP.1J: no felfl �� <if! trebt8 (' trenta-si8 ho

res que ora tancat" Fos COM r o s , rio 1 ':;;.be nd on va La senaao Lé Que

el SE:U cos ha ví,a r:ofert t:TIEi ce z-tra t ra ns f'o rmac i
ó

, un ca nv í. que ara

e on+r-abuí.a al 5 €Hl. ma). f1i?- tF' r l_l'ImJ'rl�t'1P"fi±l gE-J:? �raJ..

Ele poljciA� no ere� sols. Fe veritat que en aquells in6tan�

110 s'int,,"Tof:a'V8 ti' ntngl� m��, però B t ocar- �e La fires"tra, sempre

uanca dn , i d"'02I1tH:!TIfl B La por-t;a, hi havia un ,3itre tndivi1u que li
,

�;e�bl£l. vagarssn � fe.mi liar i q UH oe SpY'(�S t en giY'er-se � va i!lspmMlUl
,

�

ti�ro pochlY' 1dentificnr com. 1 "home que La tarrla ebpYls j.utenta de

fer-jt fil'l"'l¡;;r un a ò"'clarpoi6 f.�lfH?"

J)e !'� t , ;;'J re. pr€' rerrí. a exac-ta men 1; e 1. Pl8 -t;e Lx , };sP�_1"� que ell
.

�

s
or 8s2egn¿;s COl"'( It ortlene ven i tale aho::re&, a bF:lnrl ens leH p rox í.nftats

de la fineA"tT'B i ñi ¿;ué :



a Lçar el ,.ap r, neg1iG€in tr..mmt, declarà :
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� L"- � veure, 01.Z •••

�)(!n.)e ne ce ce
á

ta t de !!.lé�J pa raux e e , el po1.icia (.�e dar rs r-a la tau

la ::..:'.. ya G:tlsrcétr U:�Hl 1'U:'.ls ê€ FG.per que l'elt:rc r€ceguí 8I.:1b La r..,iE_E.
da vo t i que e;� c ompz-enaa que ja els devia r.l?,ver 1] dgit, que C;fli
X'6l:,é se"ls r;abia de i'l€)w.òria .. ]!'ins i tot e ra probable que la dec1a

raci6 1. "hacuG s ctict<.� ne €l11.

'lot ê[�t8 c on f'o rmc , ROl"'10S falta u..w fOYT131i·t3·t, s::-e.
,

.t;lJ. no ve: cr.rrt cc t ar , 0cnprc o o z-í.a 8. to!'!11H; d lH:�gé�.:r'-se a lef:l e-

xie�nci�8 que 3eguiricn.
�

U;, e omundcaz-é e 1 text •• �

t'é¡:l: una pausa, el .oirà amb un eDg�ard benvcu.nt , torri� a �fitHr

If, vj . .:: 'tE; er. el pa per 1 ve, 1�E)6ir :

Pas sers y.r:r a Lt Lee f'brI'1ule�� (�e c oriauacu d ••• L". r!03è: corrt í.nua ai

xi : ea.p. au, •• e� ••. dcciero qU€, BfiliBt al p�I�it Anarco-eatala

nün;t� des de 1 �Emy :ï.9:53 t 1 'any t r-er ta-cs í.e , l)UC í!psp:réa f�el glo:r.i66
a l.çe nerrt na c i ona

í

, en o:rt;8.r.itzar-�1e el. e e rv of dE. t;E.l�,1.·I).·.nes da l'9s-
.

t..' J 1 l'
"

d
.

mente t ce rrcz-e , cm zou enOfi',rrgEsc.a CI. (J..r-.�CClO el. (.':1"I:.p onze , que com-

'PL'eni ¿) e Ir e egüe nt a h oraee e. les meve e ordre P, diréJ e t e s ;; Agusi-�i }Ia
Lat s , .Toar, Aréf;, ,:ic,,:úc J;.i.arifJ'tsnt i ..t'ur.:-' t1Ul.t, amb :' 'ajudb i coJ.• 1a

bo re c
í ó

d eLs qua Ls vaig iLicier i pl:osnf..:u.i:e dure n t eJ fi prÜr.lE:r'f;
é

oc

any e de F,iil.crrs una t�.c1;ivi'tnt �e c�.!:?tcter 1�eY'·orÜjt8 ••. enH.€U __ .ell

� ." l�n t'ce n Ltrce 1\ ('1j8�� r.e n 8tÜl'E le r:2. èiolic:t i ve q LC 1(-) �J cir CU�"i tÈlD ci er

no em. pe rr.ete n .:fe rrecisar •• �
.

Es va Ln+e rr onpre lb Llambre gil

e�; ca í.errt • '. }�n ja està.

l'al'tre

�6 cGIia j��t:ficar tatc�

Foc.!eu trobar un a i?u-r:ml:-:

Lee ont s s í.ons •••

PrO£CJe¡;!.íPl ; eu ••• eu ••• eu , , .. o onre e- o have r part:1 :'tP<1'I; en lo comia

fJiG (te;.Lt l3egttmtr:: hO.!.'L) ctdj_�. � pr-Lrne r , e �E' l "an onenn't ...íoseJi Vila

ne u , :'.nduotrh:.l fn�1;8r, anb dOt'!ici j_i al CflTly'r (1� ....ant :PeT'S .I!l�S

BAlX, a lef, 0]>::-:'08 r.�l qHn� h�1vht 1.;lebal1at arih ��nt,:�rioT':L1.;a1j a La

nit del dia "5 d'e.eoot de I'any tl'on't:l-siA, ,:u·">n 81 vam obligar a

t]ortil' deJ. f'f''L� dOI";-:.cili ••.

Ho \",,,..¡,, (:Ht ....a·'r""he' t'�1·<'t!;>""''''nt:f..l(.4¥.J,..t._:¡ .1_ 1..l'�·¡�.ÇIJ ¡ ..... __ "-, (A ...'l,s OJ,

•

1'J� e ... seu to pot8er obligà

_ l'C�,,,ltl"" n o +"'1'1;>'1 can 1'rl+r.'r�'" a, '-"' .......... c, ... , • U"I_4.>.J ....,.<.,.;.� ... -J 1\,Jl,J_ �:s La prí.mcr-a
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CO�1a q_nc he u (�I� cO:Jin:"cmd:n;. �)'l 8 li.'1i tP.!!l ale 1'(' '!;r;:, i aquea. t s as 8EJnya-

len" ...

- B.f, si hi ha letJ, potser valdria més que I�8'18 expos ese
í

u cir

cunn tano i a.zían enn , No OTee que en J:I�Y!.·i:¡·t8n2,\ on les de c La rao
í

ons riel

qual us deveu baca r , tj,ngnés cone í.xetaen t '1, J 'exifn:èn(:iu del a.myor l,

Vi�aneuo Se=ia rnasss c8sueli�et •••

- VOl,ell diY', c onc s , que en ce nv
í té ruot1t G por a cueuz=vcs , i acu

s�r-se, (tel" Elt;rNI ff't'J e ue reJ.enioncm. [l o or t í.n. ac
í ó

ï qus ja 00-

per Et

roj, són

canví II el fi enyor. V ¿.J. ane u .....

Qn ��

v�. ser el l"1€U ar. J, uns j e re on u cr)f!C.:E";;::;¡ e obr-e :-u: mcr t de :_H q uaL

nor..t)s UJ er..l·iriH ini 0:1.[;)' un a ir.fo"Y·rilo.t�i(i ¡If-: bon a :fe 1H,,1:· ccnvencer

vor- que no e rs pot ae r e!.;"ib�üda ..

I,'a). t.'rt� v a di x'

_. Po t se r- no hi va ,partieip..er 't}i::r2irul'181Jile:; to Pc:r'Ò ,168 ve u ser lrin�

duotor , no ho p odnu noge r.

I qu1. 1:0' ha dit � això ? Fn £1:11'':: ��e!l¿r ?

fo UE inporta, qui ho ha �it.

}:;11 va ocnt es ta r sil'lplel1wnt
No us e::l"tran¿'i? c once , qU3 no f5_rmi ..

- .... �. ,yero �mmBm ��r�areu .

- No. No em puc 8.cñwar d"l.!!ó coaa que no Vfl2e; f'e r-,

t'altre no Ba�bl� moleAtar-seo oar dieu� :

- Perff'cte. AleshorE;<O; c on.t .u-nOB (¡U(� vau i'er i ens a;jmrt,aren més

e e L re tarsont Ei 1� VE' l'i t.au ,

Aqueet �s l'erroroPerll �s que no va í.g ff!r re�

Onin e'rror ?

1:1 vostre ez-r oz- .. M'heu 6';:: t;a't pega n t i turt'lent ant per :fe r-me con-

f'easar uns :fets l1"1aeiL1ariR c< Us a enbl.a que un home pot resistir el

tractament que m'heu dc na t e ene oarrta.r ••• ai és que t� alguna cosa

per. carrtaz- O!

sí. �io serien ei [,Tt5.0r .. TI 'altres pall :r'�f!is-r;j_t !!lés.

I han a caba r f}er oonre �CJar ?

¿ia tu rAJ.Meni; !

No teniu cap ga ranc í.a qu e les s eve s aí'i:::-r¡acions fossin verídi

que a , De rier: conr'eaaa r p e r sOi"tir dejo t'tal pas, per no patir més •••
- Us obl:,neu que dPSPTéu ho c onr rovem tot.

'f\'
_

t h' "'j..."lO..l. tJ" li, em pe TI.'lE' ten ....
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�l VB conpultnr a�b la rnira�Bt i l'cltre noced!.

1\1.f11.0U !
...

"

: q ue f',�" SS8 s i a19u e on r'enea en fal s ?

- �ing6 no oonfesEe en falr.

Però una ve[::.�5' o 81 t:"8 neveu b av e r ir tc��rogat LD innooent ! Si,
con êfieu lTO:'1, tott� flCah?1l per c on re aaar-, les e eve s d ccLareca cn s han

L'ho�e va replicar :

No (:118 h' h€n +; ,btt TT?:.,ün ac ue s t c aa ,

- ldset01,pcrò, gue us hi pOdríE'u T,roba:r' ?

- I cOP",

U,_d ne u Cfintr,?,rj,t r¡::pe¡;id8rwP,t.
N'np·r fet COn"'0:'f'.r1il'. Inbc'.pl·_:i,en CG:'''l v o Len }(,::: neve s �[\rall1e;:3.

X o t"":ne?l €1'1 C(,)I:':�H;e el oane-mo
í

� 1." e tl he l��,r.'len 1:; •••

81,81, ho teni� CD cOGpte ! No oblidem rC8, nosul�res. l ara,si
no us fa TA$, BRgu1r� •

..

J?ll proteo 'Ja
I'

('111 fa !

signal,Té .mr con��€sr;i.ó qUE' n o hf' .fet, q le no siC;Bré rc a del (jite (iiuen

aquesta p!lpGl'B ..

IJ'a1,'tJ:'£J, sense _ ".lte.:r.'-·f¡ej e s Vf; az-rcnsa c rj··e;:'\pRtlJ.es i li pre-
gn:nt.à

U·-:; ""tirlHl minyons ?

f;j_ Uf' ::¡¿::-('('�'� pe nea r- r:ue "':urr'lír\tí�l'" elf] vo st r« c ::';!.r:_'l·..)l.nn',s •••

IJ'home �m v a mol eet ar- pf\J:" F"j "¡pr cop:
No r:'aSJ'''Ira r�T! e s t',o c cnve n çu+ ,'�.� Jp vo e+z-a cv1.Pé.lÒi:l tat. Ho

i 'In vc·stra 1:.ta;-_;ej.xa obst:!.-

n,.)�ci6 �enï5'GrE cue sou peril2.�s ..

_. reril165 un ho . qu e ú.">. tn> 1;ze any a q u "" e� d�dicn exoLnaá vanont

al a fHHlij afe r's ')

! abans ?
,

.I� be n e vaig pertrmJre r a un PRT'1;it poli '!:j.. e i \T[l�g fe::, 1n .r;ue:r'ra •••
,

contra vosal t"l':'€R. V8m ser mi.Lers, cen: en;�p'f: -le tl1.J.el-fl5 Si aaxb éEI un

pcca t , no en ta res de confe!':fi3r-lo. Pe rb cap MÁS.

L "'al t�"'e LAfJ.exionà :

r t" 'h'
. , ,

\..: ,n',I·!,€"iC que en r-e ej. s vos t�es 3rT 1.' �nnJ.n 3 . e· ... a_:.(�u; que He us



- Fo �s veritat, tinc ta�ta pnr com qnalaGvol altre. Pero no tro-
,

bo que a1xb sigui wctiu 8uficie�t )er declarar-me cu¡�able d'ac-

..
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tt-JS CjU Q no vc:d:� fe y'.

�l poli�ia, 1!G�ninat, VB rl�izar elG �cpers ��bra la �aula i

sacsej�l el ca p ,

_. Ja ho ve u .eI�. En tor:1<?HHf¡ R pê'.Y·lpr',
- Sempre hi c�t'� �i��nB2t, a parlar. Perb �uc n'a��op�l\�n •••

1';-lOrtf' v: A.ir 3�'1h '3uY'C'lla :

V) i."!'lfl :Leu:: ';'l"i.!"l � O� xic o r; G que fius

�l:i lm s ol L'lot !

"

��ll V£L vç)�f]r �(�B1;:rD:r-fJC tJb.r�(��lfJ .,;ic

- G:z:·[tcies !

- Aixe C�
,

t !

""'a"·tT'e- T't;"""O(,�rli' i' ''':1 S'; ::.n··� C'··�
"> dil'l ',.-,,,. l'«'n¡1'·,':t.! .L , .. e...... 'vU__.". t; ... "..J._.t. .... .J.., L',J e.f. -' a08.,.",l' f!Oê1.. (,'i��

l"hBbit-eció,. En l'1r:.1anl va r oz-na r- a tI'oba.r-s6 en una e i truac Ló J,rlèn'l.;i-

('''' ,1'� 'Í ." t ':¡>"'a" "J -I of..Ic.'.._ • __ C'. _ ft .,... u .....__ .,

indef:,¡>lF' davanz e Ls élo¿ e�lergu.m�Jr.8 d
í

epoea na a fel.'-lo con re ausr fos

ecu foe. Va ncnt.jr que �l. CO.p 1j roccva rWD t.re ob eá a J." o:-'elre <lel

.delB tics, però le feblesa it aque s üa vegad�. va !:H.P· de curta dur-ac í.é

i la te;st� a
"afj_ançD. de nQU B obre lea eeves ea ¡Jat! :._ef3.

"Sl z í.cof pa:rlà !

Amb p�raulGe ncny s ee o o Ll ides, et {!jj_rt� exeo uarse nt què volem •••

COI!! ja aape , només has ne firr'iar aqnest pe pe r , tie t 'hi Bouse de 18

mczt Gl:' 'treo po rs onee , Ja veu s qUE! ens aeou t.en vem amb poca cosa!

Per a ¡ni eneazs..... �faRf:H.
,L'altre ve. clavar-li e1. puny 8 La ee ra :

Contenta amb una mica �'educaci6

!'�f) he faItat a ni....igtl, cm l!lE111lbJ.a o

r-;l policia 'tornl\ a pegl.?r-lo.
»�al te�� cade cop que obres La boca per no di.r rf-�s.

S�]"'n V£l. donar per auea be n ta t i no r""plicà. 1)�f11t!'a banda, ara

tornBV2l a e en í.,c por. })'ells, 6u clar, però 't:J.mb� d'e].),. },�ins on po

driêl resistilE' ?

LI xi��t digué:
Ho ti:l.1c la il'nsr:c16 de ¡'oT-te gaires p re gurrte s , -rye fet, nOIY1�r.1

una � vol.:-_; fi:r.mar '! Da.gue s si o no.

Ho. No s6n veritat les acus8cione •••
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� Ve c1J.:t si o no

l)ul'les no.

e 0[1 ,;' e pu.nJ�.

�;i ... 1 ,;0 "

rIo

.- :,1 0 !':O ?

!ro. J J8 y,'jf:pn(\'V �·'eI'lrJ'.'e P2.Y'(\ La r·l;i';�c.ixa.

Ho dit si ml ';àc o no (':.3t�':.s (11s:tiOS<it a f:l.IT.1ax'.

�

31-;8 el peu i va cl�)Yé',r-li una

::1 rv v �,:i s agne va r"bt:ndcn'tf1t:'l"'l t :. va se!1l/i'>' e: ellS _� ," alobr-e i �pns

17f1!l.fmihth��'WlEtptl'Jl"lb�ltJl:': del l!ql 'l(� que 2,1 Y'ajt'V0 cap 81 e 12 av
í

s

.; li e np Ier.ava � a boce :Fa VB. ter :r.e8 I'>E'r tl'Fr:.rt' ";:l el ;t2'�c8doT j exus... "" ....

... �
� I;.,O"_-

sc. 1.1 noe I) Get !.'['

!£.. lirC¡;lUlí.iC bav ío e e t a't forr1'11�H�2, ano

cot C<.f! l(�r_! IJrnI1C¿ on£: c:nt2r:j,('s, Je c= rn ¡,'¿'1

COI1!·í� c.rue
í

, 1�11 cal)?"

Pê'] xi

petit

DOE!8 puc ontOG�8r �i o no, i n'heu d2t8 ••

B'I- om ", .� t�, ; te) + eh '.i'_" ...... 1 _ .. ";¡ I
"" � _ '.J ? \JI ..

ji) '1;enia feri t •
..

1 tenca la boca eepas-

mòdicé.flA', -+;, ;;,...."" �) ,A-:- T'e' u._ \. ';10.. 1 'C.i ..... � -

Vinc afluí !
- , t

•

b til.

't�ílC:i_{) <'if pc[:['r-·lo • .l'.. nb el peu, iTA é!(.�pLJç:?r La ca+í.r a rinG B.\ITò.!!l R ;'0-

ç�r �o le tHula
. or�cn� �
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i l� hi allarGà :

)i'i�'fla

1..11 ve continuar ü:w,òoil, com si IlO l"bagu�s eent
í

t ,

-Aga ra la pl0V.IS. 1

L"81trc v a co11,pju:r.-io per da rz-e r-a , a l'orella. £1 deI e tin�s in
..___,

S·i Qt:� •

--..., '-:» ..

Ya de í.xa r La ploma i, r-ab
í

oaanen t , 1 'aixecà per J.B caaí ea , La ca

dira rodoHi sote ceu ne rrt re 1 'h,)u€ 11 ói:.a}1f'8Va el ioe t z-e a La cara o Düs-

la pa�H�o No hi vu arJibar, perb,
..

pe rc ue aLl i poli ela, el qual va pega!'-lo un e op més
.. ,

.

�

a .1. o.rc.i i a.

çava '" f;egregm�-l:i. un n sucs GOr:;'OfH'iÍns :i_ P¡fiIIl'.'es i ve se n <,lr La rJàusea

que li pu java , a rríen t i cfïlA;:-lsa" Obri La boca , però no en Vu l::Jül·tir

res. :,;1 nua VLl cc canyar-ú o , E\1;l,T8.-i; a Míe co.l J f

guls ellIJ.UGi;ç:¡t.
1 1 ';;¡ ..

�-:L d<: •. d í;i0£ e ac ona \.eJ. i1U8 pa s oava o

i eato9ne�� C0B si s'ha-c", �

(Jue pots {Ir \(olro vor.í. tal', porc '(

fer-lo c���� �ntrc nl� bYa�os dG� ��u conpany.

:[,1:', no eo p diEl v eurv , Píij..-b o omp re nx a que el se u RE1J,¡�)C1je devia éa

SGr' repeL-;ellt. Se e ent í.a 811'5 ull .... �.nl·l¿>-:�s, lee, or'Ell'cf4 li col.en CO!.1 oi

so::r.tis;)ln d e L foc, un 0C},; CODS J, "hav í.a onrprf:.�, a�'i11 la llengne. !'.lEÜ po-

I
I

'r'�' "Ii") �t r't": N ('" !"�' (�,.. "-1__ . ,"-o. _t- \. a..,l.J\,,· u .........It..\ o ... .1 COt1 unt"' DOUEl plantificada en

In de La tic.::. 91 t oznb a ¡;;ubJuCT,rt7.' pe r j.B carn.ee 1 l'arrosseeà de

nou ca!! a lo taula .. 1l�;::,ac2t cop jíi! ni el v a :1:'1::2: s e ur-e , ez.n
ó

q,.._ue 8""nlï1'9

ell i 1'B:_tn� el V811 iJO�l"G('r1Ír :n,1; me rrt r-e l.i 81:.fiZ'{."r!ï,ren encara La p::"'oma
fi G[\ úJ-la !

Nc) •

...

�l CP�. do eutelvis ningd de 1&Lo arab tots el·-' 1\')\".') o u o J.i :p3!�E.:aVE'11

SGva i'é1rdlia ..

I'er, e i , 1; o en fE'i::; car. � d
#
3J.� ò. }'<'3 (' 0i1Cf'11 tr(-¡v�1 en e}.l

�(lnven�{tl.·iC¡t!(' nOJ'l1.lr- ml ��e�tjn¡,:Y1� .T)V.j_��·l1t li lJ0.:cne

C2rp victor�OB2�6nt� Ypro nr� dr�cot�i� oue ni odi



-, CI".!-.1.. .,;-

no era capaç de sentir. :1:ot S2 li n'enava en un de Lxarae n t immens ..

v e 6amblè:u'�1i �UE responia aenpre hllfoH per P,[)'3 ln�.r·0ia� cOf:'./Jui
adopta un costum cbmoó e, i se'n v a deaeGl)Br'ar. ITo p(),�ia éS:JBl'" ! All!>

acabaria per mcnaz=Lo a una derrota s egu ra ,
a nua c Ia ud í.ca cá ó

que ::-e··

but java •••
� , , ,

't:81 "tornaren a pe ga r , 1. an o J. al. .rc ,

Els cope queien seguits i C01�I�CS, sense

o tOt9 �OS, �ant li foie.

qu e ell a �in�s a prot�gi. r-

se. Fine que VB ce0£� al� 1�U8 de la ��u18.

V ,. , • � Ñ
•

,:' nen ',.lr QUE' aL..::¡_: ce i a !

- A �i no BID n�c Gsiteu per a re?

I HIlS PE1B::C¡G' qUf se n"'I5íDBvetl, 1<'"', relno.r :f'nn,� L)OrtA qUf.� s'ob."i;�

i es t!HWt=:Vi£,,, Quan ',bd, F:Ü� uJ ls va ve ure que lefa carnee d�
, , .

L Gscr�-

vent jft no o.ren s ota Ls tr,ulrj. 1"0 ;-',0 bav í.a yO ut r-e e í.s t
í

r, O potser
..

se n'ani:lY2. per tal ��'ef.:tJalvj_nr·-lo� una prGSenCi8 t'101e8tos3, ee t ranya

". "!..,L."1 _;'" dJ5ba�xa qU? eln al�rAs cs pe r-ae t í.en o

1'1 van t.or-na r R ar.;affü' per lz.. ce ní sa i el ... ·('dr\:°ç8rel" c on tze La

tnüu, on va (}1.<.cfJer-£E' rf'penjat n:rE'n�:r€' lm (1€1::::. èlMl po i
í

o
í

e a deia a

!f o convé que pe rd
í

el con aí.xcrien t. �.

POT-SCI' p=r arxb VU!1 rleixPT �0 F:!g�' r-lo i el V[,:Ll e n: È'nyer cap a

1[. cp.rli:r:a r;U,E' un d'eLl� :cte"Jie. ;-;'cvcr-sf..' (l 'CPCtlJJR1, a'ai:;;�c:,c8r. S'hi va

" .
., �'

o e i.xa z- c£,.urp COM un C\.S m.ur�, I'en�'é':int ("e3I"t:l:,�r��rl,"'r"1!"Y"-, que nome s ee aa
"

cinc o <leu ní.nu te que se t.av e en J_"ll:r.' l"O(�0I' i que aD o po(!:-a cont tnna r

l'e:c s o'ta la fatig'.::'t. lísica (.1\.H-' fJl V'f':.'1(;ia, i ]yl�S enutjós encara,

hi hev í.a un cantiH:lIUl�.G':;' no ra L que endvr rocave 1(,�3 �ever; d0fenses, les

al c�p�avall ? )0 tan

sols 1€'�,f'::!l1 ssa ya una CDSE. indcfenr:Rble t s in 6 qu ear', CO::"'1EmçaVa a ve une

que reB no justifi,Cfl'J2. a que e ua defensa. Era l'hor8 <10 TJ8t;a!'••• Pagar
(:JUS � par-b ? !1ai no lS ve. pom?�:, r�s a Ln butxace f 'Hi 110 va demanar- ho

noru rd porter, o az- 1.3 m ca de pocl��r que aC'Jnsegnl no paS"8Vf1 d'è"H1er
un reflex del d'erl By'enB."H Què heuria fe�, p.l1.,al a eu lloc �( S"hau

rio �eixat peeaY' o •••

Per.......ò per QU� pen ee va en Bren2.? Quina solta tenia lliurar-se a

sup ce ioions i con j ecuuree que no a.IE'r:1_;3V "l.� t�¡,'nq ni rri c« 1"ina1;nnt pre
sent't Er? ell qui hav í a de d ec i <"1.).1.' seg one eLs aeuc r-e cuz-e oe ,

'Vee ne ce s ..dtHts f les �e\1es c onví co í.ons , lB, seva fO:t'1:aleS8e �'lj_

més. Eri ti ra ete VB de .ía _ a eva v5.rla, una , ánà o B. j. pre e í.oaa ••• Preciosa

ee ve preguntar e I per què '? :Pe1.' a e o12·t.iinuar dormint amb In Mat�l;La
men t r e eche J'?, VI? lntÍ. t:L1.rl8n 't ]. es 8'-t T,i.:'P':" r'O!1� S ? També d' això n

"
es tava

t· U'
...

1p. n non repos., ••
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,

Pe ro no. C:;¡!l li h2Vi� 3CU��t? Mai no havia buscat ni el repbs
3 �ir ••• Ara er ri9, 1 ai�� era el repbs i la co

les nove lï G8 obligacions que la riyu�sa coiapo.rt a-.moditat a dG�pit
1t

1. - � , �
•

f'
.

'l lIf
'

va ; �i. lel.::': vci.i, s ,.JdVJ.3 . et vel. o .I.'orr!es ••• Ja ('u!.?• •• '..! c. •

�l policia de lez erupcions cutbnies 11 va engr8par la teeta i
la d't.ma bón::tE. al'altza , e ori si nlaLr!.üd fOB un ninot. Gaire-

..

prctiunt<1 :

It, qua

:F(;r a
�

"trt1_t:êdia..', 1,... rv '11" .

oe�_...:; ,.... c n C<?]) un h orae qualse-
v oI ql\t.J e 1;:- y;aSU!1 va pe r los mana, Algú qlJ.e DO er a ells. Preguntes i
cops i dCf)),!,·óc ••• Un ü;dividu dur. t,:uc() ho bflvisl1 d0 rf:;::T'"'c-,_;ar, era

potser l'�nica COG� quo podieD resp.ctRr. Perb Oti erR 18 seva duresa Y
l'fo sc �en :::�8. !.1(DU't, d�!8:1Ír::l1. ".i, dc:.::proRtiei3't, ú).!'i t. en les profund�
tatEI r�},"1[j

_
ocu ï. t cc d

"

si L na te ix '?

#,:11 '''''n -p''-·n'·�'\r· dc Lá c cda ocnz -f "aLt r :- ., ., " .lJ\;:, bel. "- u I.:.. ._,�, _ ,,- . .J\..; ". ,W ...' ..j

::';oncs sí, s'adorn d e V(;�:i-::'8t !

l'fo, n í, (1C V()::'it;;J,'L ni 1:S nan t
á

da , Pt.,r'b no dI:) lJrOUh\'C'< bé , ·tot li

:t'Oitl l'laI, E,X'::: v(}11�1 t),'Jti.'.Ve. deceTIc:i.sa·l.i. l)ins d'uns none ons el torna-
,

rien 8 ap::ü} ·l.r:::e:'él:r'o •• �l cor' sc li c1:Ü:;p8.r-�t a nb J:o.rç,.;a L tjeeuic1é�l.'le!l � se
, ,

li aqu:.ot�! d
"

ir.a r'l;;w.er�. rnp5.d:::: i inchJ.ita .. Guè p1::\&H8Va '( E�j va r-emou-,

ro, t-: -,,,, ... -4.--('1C(!:'1¡t:"!t ,rirq (T#'y'o�"r" �
1: ,to" .�¡ /;�,";" •. «..• ¡ v; <.,l1�"ll"l3., J. ,gfll'1egn :;;E'll!-:'-; aüon&!'-se r••

�:1 VLn S:"!Cfle �if',r 2Lb e ;ltufL;f.,":oe }:'f!llOVf' t, P 8J:Ò a Les h o r-e £i un e e Lc d o s
I

A' -"'( 'j. . " Ie va "J.] un e .!.lO1.;'·· 8.:' ao u COJ...J.c[;a. L.O €!_o VB ::.'nten""::.'e, r.e rque eren

x í. 1 tJc1.ue j a ts o Vn
, ,.

vem-e , en Cn:r1V:L t (] ue �' u..l...I. unya V2

per i l.:. ploma. Vn intent.?T de p ona r= L "hi e rrt r.o ]..;.-''1 nb.ns i digué
.Atj,uí •••

lJcr�J el� ve. ·.r·(J.!'ll�::�:r é;T·.O c i, cr. p i In plo:rJ8 va r::?fl1.l'C a t e r-ra , In-

conac
á

en teen t , po't,,ser ba v
í

a :r�ct. �!j_ f.CS'C él 'ae;;u.'<::... .r--La.• }�'fút_':'e, mo l.ee tat ,
t

re C�é.\j£>.:.�-=-:. U-:jf. bU.:t'E't[:ê'p. ..

,

Eo féu, i el PO)_i0�R el tHl!'fcejç¡ cte n ou , El car: v». oecil .. la:r:·
,

b�lflê�a a l'n=:..tre, f�en:::e vcLun t at , i V8. ',orna::, a iIYJ::'lOhilitza.'-se-ll, re-
d -i'��""

""'-
"'. ,1"1 <:; <)."\ -v , ., .• '!:. VI o et� +-i Y'j N" "c:. .,., .....0"_, �\_,c...� ........ ,f .... I .... __ {'''JL':._..L.� ¡'i ." j �_ .. �.>ltt,-_ ..... .J¡,.-''':_ \".

J::�1 cur li 2.£;rnf/e ! )"ins i tot e:"HJ tiÓ!}F; 1 'aJ tffil¡ ¿�LÜ.""8 I

;;0,V2. _r;o,-'l8r donj!¡a!' ].8 t;e:�rp1;aci6 i 6J bUfct;I.';"';j8 P"'!' í.l.inl'cel.'a V�ei3-

£ll;!: 8.1trc,; ,�o::,: es van qt�P.(:t:j" SOJ"p:CH80R, i p.l (�r.' l(-)tl erupciono va

ri!.t:rn :
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t..1U8 TI i1:?,¿J ri.O 1fT ?
..

revo ell V6 pI0SeeGi�
I en riegue u !

Jnf.:' di:r 18 'ti�Vü mc,...¡":",é;l. nOI';�� :fnn�j_or\en H cops ••• i enc;;>_]'�
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l>erò lla E;S pz en í.a per tÜneú. Jesl�¡:"¡.". 'Una figura lJ.ur¡JrauB, d01s

d
í

es de ca t ecá ene al' es cola o Mai no 1 'havia c orapz-o aa , mai 110 hav La in- -,

..

terltet de cOEprehdrf�-lt:i, i no enten;íp �inn.lIll!mI')p.¡InBl que are se li hagués

acudit de panea r+rrí ,
a'€lvot;ar-la. J:>erò ara sa li acudien mo l.t e s coses

improvisi b l.es i; per ent r-e el s ee U o l:Lav1.s parti es i plens de sane '-1 ua-

liada, va prt:;£ mtar' :

_ I vosaltres devou sdr cat�lics 1 •••

Un dele ho� 8 u� replicar durBven�

Mira quin

brètol •

beca i r3ignl; :

1'-, r"" rl-� �c 1-',..'l." '0. 1""�1'-""'1"'�0#,n '::'¡l·�·r. ·-r .... '1'8·"
r�_ ,:\,'(8 ttl'" I.'" .. ..,r 8"" J ••• "'''(\ •..... U¡,\ __ ,,;>.('8.

Vr: fer ((I).e no nn b Pol ca". :'., a ). 'act_·, VD deee CFl(�cn:':r-Ge una plu

ja rh� cops .. A U��Gt:=l. vr;b;:'1C�af"\j_rè. (le p:Clte£:iJ'-�,>B amb J.CI" !!l�;H13� ela bra-

ços ,

," c. 11 co

p .ro I:', •••.. �-¡ eJ..E)

.

a e eu!' e a �f:r l'e no va.a D::,vi J:,' de rns.

r;m éloftF,:¡"'�m, "�1 acudir-se-It, 1. ells e L VEn o o lpe ja r amb els peue ,

f:tm� qtl0 el FIr 1n CH:r.� ptA1'l8 (i 'er,upc:'.on,· en v a tnylj_r p rou 5. l'estirà

�), t: 19 C[IlÜH�.
"

Àr t: r:Lï'r�¡£¡ I'NS, oi çt

lío ..

J:'alt];'c cCl'lentà

Iï o ho veus C' UE: 6fJ un ñ!lI' #1

f.mt una m::r:ent�, el van t or-na r a lJ_en��Br' o orrtr-a In Qe.�i:�(.'l, i ell

rf:srnt.:dl fe1.xu6f\ment, anb un.n 11�t\2 rFl r-cncue rn .. J)t<1C e�1-r;$'.r xiElple, es

deia, D�!"ri.rD.t ne La fH)l7fl tosrmdBrip.,o Ho tenia �ol·!;t?'. J�l ce,pdf<.vall, en

,n,. ,. }, í01.'1. ':>tany J. h:Z:V:3.fi ccnpronoe .•• 8.e serrt b'La ,
i!iHrticul a'¡� con m anir1al

que ha pe r-dut ele' üBSO�o I, al na tuax 'temps, li irieYi �R}. Li Xela I!l(11

tot. S,::; sentia on carn viva, eon quan YE. b2.rB}'�::!:' -::-10 anb en Broixa, el

de La caJA (1;;;,1 coe t at , un �or:i.ln qu e li pu ja va (los r eP.l� i tl:lnia tres

any e mét, que ell.
,. espré� e e VP. have r (! "arrolD,sE' ..... ('!: fj_l's f.\ o aea , perb

no nav í.a re1jirat �' Lnan Lt :

..

li hrwi a fet l' al treJa ne recoJ"c1:.?va l'rlr que li ho hav
í

a <iit, q u
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per obligar-lo a aquell insult. Fibs com fos, era veritat; tothoI!l en par

lava i ella febia �ls homes a casa, deien que anb l'assentiment inmeres�

sat del marit. Ells, uns quants, una vegada van voler espiar per la fi-
•

nestra de la cambra, on no hi havia ni cortines ni finestrons, pero no

van veure res l'arque 1 'habi taci� era I!l01t fosca i, fora, el sol encenia
,

els vidres. Van trucar amb els dits, faceciosos, i la dona va acabar
,

per treure el nas a la po n..na , mig despullava, i els va insultar, pero

ells van escdaiir a r1ure i no es van moure fins que l'borne sort!. A

aauell ja no el van veure I!l�s.
-

,

Per que pensava en tot això ,ara? Quin sen tí, t tenia ••• Ah, sí,
,

en Broixa el va atonyinar ferotgement i ningú no va ser capaç d'inter-

posar-a'hi. Aquest parell tamb� eren uns goriles i ningú no el prote

giria de llurs cops.

Va adonar-SJ qu e el l'olie ia deia que 1 corn i, sense entendre les

paraules, va ve ure que el paper era de nou al seu davant, i la ploma,
'\

tot i haver caigut de tan alt. La contempla un
,

gest �el cap.

que no s'havia trencat
..

moment i refusa amb un

Van provar dll. fe r-Ie-hi aga rar. a La t'orça, però ell va continuar

negant-s'hi i uh dels policies, las 1 indignat, va fer,

Caldr� I!la'tar-lo •••

Però no el matarien. ja ho sabí.a , i això era el pitj or òe tot.

De tofa manera ••• no havia sentir conter algunes coses? netinguts que I

es slllciden a la cel.la ••• Es suïcidaven de veritat�! No els mataven

a cops? .Potser ja no sortiria d'aquella habá tac í.é , perquè aquelles

paraules no canviaven res, tot c on t í.nuava igual, ell a la cadira 1 els

altres prop s eu , disposats a recomençar.
"

Hi hauria d 'haver una ,llei, pensa vaganerrt , Es a di r, j a hi era,

per� ningú no en feia cas. Ningú no feia cas de res, ni a for�i a dins,

Ell 'mateix ... Quin cas ha va a fet de les lleis de repressió del mercat

-

negre ? I mai no nava Gi tint;u t cap ensopegada, aleshores. L 'adroguer de

La cantonada li comprava 1
#

oli. l'erb després va començar a vendre'l

pel e eu compte. Com La Natàlia deia, era natural _que, si s' exposava,

en recollis tot el benefici. Ella mateixa dnia les dones a casa, de
..

primero Ben aviat no va caldre, pero. Ja havia corregut la veu que ho

donava un parell de pessetes més barat i La clientela augmentava r�pi

dement. Per això ha via h..."\€;ut de llogar el maga tzem. l ara tenia un es

tabliment gran que funcmonave tot sol, sense que li calgu�s anar d'una

banda a l'altre, darrera les me tcad ez-í.ee .
ni fer les coses d'aMagat.

Pagava rnatr:!cules, impostos i proteccions •••

El paper, com va veure per entre les perpeL.!... es mig tancades. con

tinuava al seu davant, amb la ploma. l el policia insistí:
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- Firmes ?

- No.

- Agafa la ploma !

- No.

- Que l'agafis, et dic!

- No !

El va pegar + 'indret més dolor�s de la cara, mig a la boca i mig

al nas, perb no ho va poder fer molt ort per culp� de la posici6 de

l'un i de l'altre.
- Agafa la ploma. J

l'To.
,

Per que l'havia d'àgafar si ••• Va xí aaï.e r , Un dels policies havia

encès una cigarreta i aJa repetia el joc de la aeaaí
é

passada: acaba

va d'esclafar-l 'hi :l:.on\ira el braç nu.
"

M�s enLl.a dels seus gemecs va sentir que 1
'

altre deia
"

.

- Comp\ie, que després �s d5.ficil de justificar ..

Justdlficar què ? I davant de qui? Que potser no teni en

ce ? No devien pas imaginar-se que aqueD,s cops no deixarien senyalo

Amb e-La llavis partits i els ulls inflats ••• El nas li rajava de nou,

o potser el filet de sang no El 'havia inte>_..rrompu't en cap moment i era

ew limiteva a augmentar. F.o ho sabia.

Potser el a ix:?,rien ea co la z-, COnI un porc. Dei en que era una mort I

do'Lça., que hom no El' a_.donava de res ••• Però era la mort, la mozt .... No I

.La demanava ? Una ditana freda li freeà l'espinada i tots els pèls del

cos se li dreçaren com si .slgd el a hagués aspirat cap amunt.

Li feia l' efecte que s'enfon sava- i va llui t ar desesperarla!!len t per

tal de to:rnar a La superfície et Era potser el principi del final, allb ?

Va de Lxa r escapa! un petit gemec, com un ga1j que se Bent ancbmode , pelrb

tot segui t es queixà m�s fort. El policia dels tics, que devia haver

li <lonat una ordre que ell no havia senti t, li trepJ. tjava sslv8_tgement

el peu.

Dr-e t , et dic !

Dret i assegut� dret i a5segut •.• i de tant en tant a terra. S6c

ban 'rnc, va pensar, però s'alçh. Ben ruc, es repeti, pe rq uê ai vol

gU�B no em caldria obeir. I taI!lbé podia firI!lar. Quina import�ncia te

nia un nom al capdeva r ï, d'un paper? Però havia dit que no, que no •••

El palmell d 'un dels homes va pegar-lo novamen t al nas. Ara se'l

sentia gros com una trornpa i no li hauria es to-anyat gens que li hagué s

crescut com el d'aquell noi que servia a la seva unitat, ja no recor

dava com se deia, un tipus rte cretí, de degenerat, un pobre noi aI!lb

un nas llarg de patata que devia ensopegar per tot arreu i amb la bar-
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beta curta, entrada. També la hi en t raz-Len aquesta si continuaven pe

gant-loo Quan sortís de Ll.un s man s seria un al.tre i ni la Natàlia no el'

reconeixeria. POBÒ �s que en 8or.tiria, �fj que torne.ria a veure algú

que no fos policia o carceller?
,

Un altre cop el va llançar contra La paret, per on ana relliscant
,

fins que es quedà assegut a termo Gemegà m�6 fort i dhuc plorà. Un

home. •• ja no era. un home; j a no ere rres,

La porta 9a devia haver obert, car va sentir una altra veu que,

desde lluny, preguntava :

Com segueix, aixb ?

Un dels policies va dir:

Es de la pell del diable 1
"

l li va ventar cop de peu. Automaticament, plor6s, ell va fer:
,

No •••

tio què?
..

Que havia volgu t dir? Que no el peguessin més, que signaria,
-

que ? •• Qualsevol cosa. Tenia aquell mo t a la punta de la LLengua i

ja començava a captenir-se com aquells ninots que, si se'ls pi tj a un

bot6, fan un moviment, sempre el l!lateix; giren els ulls, alcen La ca

ma, o ••• La cama o ••• Tant era. Ja nom�8 �abia dir que no. Però ara no I

va corrbee t ar i ella no insis'tiren.

Van de Lxa r-lo a terra, on començà a passar un temps que jugava con

tra asu , un temps que no l'envigoria ni l'endu,ria" s í.nó que l'afeblia

m�s i m�s aenee llevar�'i aquella capacitet de reflexió gràcies a la

qual podi-a discutir-se l'encert del s eu cap ten
í

men t , Un paper, es deia,

només un tros de pape r .... Sempre podria dir que havia hagut de firI!lar
\

per força, com assegura en Hari atany , El devien tomar a pegar, natural
,

-

ment. l tamb� a ell el pegarien de nou si, despr's, es negava a corro-

borar la declaraci6 que havia firmat ••• Perb clavant d'un tribunal fa

ria el seu e re c te ,
sobretot quan tothom el veiés amb aquells cardenals

a la ca ra. opo, perquè ningd no veu rí.e res. e}pfimer, aban 8 de fer-li

fer una aparició plfblica, esperarien que no qlle.t�s rastre de totes a

quelles nafres.

Però un pa.pe r , un tros de paper ••• .L'er a í.xb havia de patir tant ?

I, al capdavall, li exigien ben poca cosa. Que es reconegu�s culpable

d'un aS8aseina� que no havia fet i de dOS més que ningú no podia atri

buir-li per falta de :testimonis. No s,'exposava gaire, erf�efini tiva.
:.I-
anma t e ix •••

�anmateix no s'hi pofia resignar. havia dit que no ••• Pe�ò un no

pot ésser rectificat. TaI!lb� Iee donee comencen per negar-Be i acaben

per dir que 91 ••• Le� dones? Quines donea ? Ell només havia conegut
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la Natàlia, i La .l.4a'tàlia era la seva ge rmane , En r;.I.ar�tany era el gran

conquistador, el" si q�e devia saber ••• Mai.no havia vist ningú amb
..

tants pebrots, perque mira que �icar-8e al llit d'aquella, davant de
,

totvhom ! No hm feia res que fos una per�uda, una dona que es venia

per quatre monedes •••

Va xiscla.r. Un peu e "havia obert pa s en t re les seves cames mig

obertes i li trepitjava els testicles sense mira!!!ents. Va sentir que li

deien :
..

,

Que t has cregut ?

,Va agafar el peu amb les mans, pefb ja no tenia forces per fer

Lo recular. Insistia, ilisistia. Acabaria per rebentar-los-hi ••• l)eses

perat, esga:c-rspà la cama que tenia davant.

L'home va agafar-lo pel coll de la camisa i, quan el va tenir des

peus, el pro ject� contra La cadiira. Aleshores va adonar-se que havien

èncès el" llum. Era estrany que no ho haguessin fet abans. Va cloure
� .'

els ulls, pero la llum €'ra ceda cop m�s forte, o potser les seves par-

pelles havien pe rê u t consj_st�ncià, gruix: les penetrava coo si fosesin

un tel de ceba.

Van eoLpe ja r-lo tres o quatre ve gades i el policia dels :hics va

dir-li :

- Ara sí que firmaràs.

No va contea�ar, i al cap d'un noment el feren aixecar rie nou i

1 'atansaren a La taula.

I el paper era aD!, dava rrt se u , �l paper i l�:üol!la.
I si firmava 1 es va preguntar. Els di ta van repenjar-se sobre la

fusta L, Len tamen t ,

bIar-li que inclús

nir la victbria •••

El policia de

sen se agafar-la, i

avançaren una mica. Els altres esperaven i va scm

s'agnsntaven la respir.aci6. Estaven a punt d'obte-
, ,

La ma, pero. va retrocedir altre cop.

les érupcions cutànies va fer moure la ploma. ara

la hi atanaha Ell es va que��8r mirant-la.

- Au, firma d'una vegada.

Va refusar amb un gest del cap i retroced! una mica amb tot el

C08, con espantat de la temptació a la �ual havia estat a punt de ce

dir. Immediatament, uns braços e� van amorrar contra la taula, a to

car del paper i de la ploma.

Agafa-la
No.

,

L'home va de. carre�r la seve ma pesada contra els dits que es

,

tan-caven sobre la vora. de la taula. Va genega r altra vegada i els va

enretirar cuita corrents. amb la intenci6 de portar-se'ls als Ltavise

Però allò ja no eren llavis ni era res. La mà li va quedar penjant al
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capdavall del braç desmaiad<?l!lE'nt caigut.
,

Aleshores va �roferir una rialleta de conill perque acabava de pen-
,

sar qUll s i li des trossaven la I!là no podria fi rnar ni que volgués. La
"

repenja novament sobre la taule, p�r teI!lptar l'agressivitat del poli-
I

c í,a, perb l'altre no va repetir el cop; potser també havia tingu-c el

mateix pensaI!lent. "'-
Una vegada més, el va n fer alçar i el deixaren sense supor-t entre

,

.La cadira i la taula o Va venir-li un rodament de cap i alLarea la mà
,

cap a La paret" 'però el mur ja no era all:!. ta caure, estirat. Ell ma-

teix, però, sense ajut, va tornar a aixecar-se. No sabia per qu� .No sa

bia el per qu� de cap de les seves accions.

Ja dret, van pegar-l'o als ulls, df1 primer a 1 "un i després a l 'al

tre. Va retrocedir ins'tintívaI!lent i el cap li retrucà contra la paret.
,

D"àlgun indret va sortir una gran fumera, o potser no era ben bé fum,

e í.nó una mena de boira moLt, es peaaa , i aleshore B, mentre la llUI� s'a-

pagava , quelcom, una mena de nov í.men t sense forI'la, va dansar vertigino

sament al s eu davant.

::Era m�s qu e a íxb : havia perdtllt coneixença. Ara la recobrava entre

els breços d'un dels policies que li feia beure alguna cosa ardent.

Era licor! Va cremar-lo gargamella avall i li va encen're les entra

nyes buides. Amb un gest va refusar la beguda mentre un sentiEent triom·

f'a L s 'apoderava d' e 11 en comprendre que ho havia aconseguit de nou.

Ara tot seria fàcil. Es tornaria a desmaiar amb el primer cop que li

donessin, n'estava seguro, Li estalviarien dubtes i vacd Ls La o í.one , la

temptaci6 sempre J.!1mmJiml;J!"�$1'!lB pre'se n t., a l'aguait •••

En mirar al seu davant amb els ulls ensangonats i plens de llàgri
mes va veure l'altre policia, el dels ticst assegut prop de la taula,

fumant .. S 'havia tret La corbata i anava despenti'fllat, corn si taI'lbé ell

hagués sofert una llisada. Com e 'ban de guanyar La vida ! pen sà ,

Ya continuar mirant-lo mentre el fum se li entortolligHva per la

cara. Els seus ulls no reflectien ni orli ni malvolença, e í.né un cansah

ci infinit. També era un home, �s cle.r. DesprJ;és es va inclinar, z-epen-«
'I>

ja els braços sobre els genolls i, sense -creure'e la cigarreta de la

booa, va contemplar-lo anb atenci6 ..

L'altre s'havia retJreçat i ve anar a de í.xe r sobre La taula la copa
, ,

mig plena de licor� Es gira, pero no es va �OUre d'aquell indret 1, com

el seu company J va mirar-lo reflexivament ,

El de la cadira, en veu qaixa, digué:
- Tornem-hi.

Deixa'1 refe r una mica •••

Va encendre tamb� un�cigarre�i dipo�ith el mmmMmmmmmma llumí en
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el cendrer a tape Ï't ne puntes. r...'ntre tots e o a, devien aave r=se fumat un

paque't , Hi va haver un silenci, un silenci relatiu, tota vegada que ell

respirava feixugaaent, mig assegut, mig ajaçat, 8 l'indret mateix on

havia caigut de prí.ner .

El policia de la cara plena d'erupcions, va notar que el mirava.

Es tombà i va e nceno re el lluI?l de sobre la taura o l�'altre,� però, li

digué UDS mots en veu ba
í

xa i el xicot va tornar a apagar-lo amb un ar

ronsament d'espatlles.
Aleshoreo el dele; nIbcs va fe r

Aix.eea
' t.

Va obeir-lo, amb dificultat.

- Vols firmar ?
- Noo

- CaF.l.ina !

El VB esguardar, interrogatiu.

S!, camina !

Ni l'un ni l'altre no s'havien mogut d 110co ElJ/se'ls atansà.

L'al tre digué :

-Amunt i avall.

Es girà i féu uns paseos, però tot d'una alIo li va semblar idiota.

i s'iJMlobilitzà.

Camna !

No es va moure.

Camina !

En veure que no l' obe ïa , el policia va abandonar la cadira i li

cLavà una puntada de peu al cul.

- Que caminis,et die !

lSll ve. rec6rrer una rúes. m�� d'un me trre , sen� caure, cut per

l'impuls del cop, perb seguidament s'etur� de nou. El peu el �ornà a

agredir L, Bota. l'estímul, va anar avençant aen se ganes. En arribar a

frec de paret, es va aturar definitivamemt i ea g í.rà , El policia era al

séu davant 1 alçava encara el peu. En L- a'teu cridà :

� No !

L'home va riure, irri'tat.
'\

- }To, eh ? I per que et penses que t "han de servir I? Ja no en tornaràs
.

a muntar cap de dona; no et fe.cis il.lusions.

El va fitar amb un rampe-l¡ d'odl, e ens e contestar-li. L'altre vs

dir:

- Canina o te' Le rebe nto !

Sota l'amen8ça, el va fer av ançe r fins a La taula. Allí ee va

aturar altre cop.
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El policia indicà :

Firma.

No.

- Gira't.

11 o va fer. L'a 1 t re va mour-e el p eu ,

Fmrm.a o te'ls ar:renco aI!lb una ��F1 g�itza !

Va tonbar-se cap a La "taula, però no recolli la ploma. El policia,

en veure que no cedia, el va treure d 'elli amb una empenta. llavis estat

l'altre.

El dels t�cs va clpvar-li una puntada de peu, perb havia calvulat¡
.,

I\IlcUamsnt les distancies i la sola de La sabata colpejà La part alta de la

cuixa, arran .mmnm!l¡ii1a d 'engonal. en {ateu, amb els ulls tan estabanats

,

com li ho pe rne ti a el cástig que havien endura t , va anar retrocedint

cap a La paret.
El policia crid� :

Vine aqui !
..

Pero ell" arraulit, va co_ntinue.r re rrccer-arrt amb les nana este-

ecs al s eu davant per tel de protegir-se les parts. L'aJ.tre es pr ecá-.
'.,

,

pit� i, �e nou, alçh el peu.
,

La sola ve obrir-li el dors de La Mà, però aoue st a vebada no va

queixar-�e. El mirava encara, incrèdul de la salvatjada que el xicot

intentava de repetir.

Va sen-ci r que el vatigava a La cara, però no desplaçà les man s ,

Els e ol!ons eren priosr.
- 14alelt fill de puta

Ya clavar-li du en puntades de peu m�s" i ara teni3 els nuaets "tan

adolorits que no ho pogué resistir i va descohrir-se. 1¡ tercer cmp,

no gaire for�,perquè l'altre l'havin d 'ape.r seguint a neaur-a que ell

ma a'esmunyia al llarg del mur, va arreplegar-lo de ple.
'\

Gemegà i va de í.xe z=ae caure a terra CI Avançà de nou la ma fins aLe
,

tElS ticles i, per damunt de l s pantalons. se'ls va pr mer una mica, com

per comprovar si continuaven a 1)00, aence rs ,

Alça't !
�

L'altre, sense iiltervE'nir en l'afer, sè"ls mirra des del costat

de la taula» indiferemt i dis-cant.

L'ordre es va r�petir :

- Alça't !

Ell, pe rb , J'ecargoJ.et sobre ell nat.e áx , dp!'E'nsava la seva inte

gritat física, la intimitat del cos que, amb aque srt cop, li semblava,

era violada per pr-í.me ra ve gada.• Car aleshores, quc n tenie vuit o nou

anys i va caur-e sobre el re�patller de la caiiira que volia saltar,
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no va sentir pas com una violació la punyent ferida que ell mateix
via buscat anb La seva Lnpr-udbnoá a e Va ca LcuLa r .aalament

�

l'altura. de l'objecte, i la cadira se li va qued,qr entre les cames,..

on al colpeja b ru.t aï.aerrt , Ell i seient van rodolar per terra men t re la
llúria crictav� espantada en ve ur-e la blancor de La seva ca ra i sentir
el crit que ell no po�ia z-epr í.mí.r-, Però la ""aria era una noia i, quan
es va aáxe.ca r , no va voler-li explicar res, e í.n ó

que es tancà a la co

muna, pe rq uè aleshores tenien conuna , es va tre ure el s pan 1¡8 Lona i e ls
ca Lç o t et s j_ s

' exaní.na els te sticles. Una plaga sagn ant li recorria
l'indret de dalt a baix i, encare 1;ot cargolat pel ñolor, s'ompli la
,

ma de saliva i mirà de netejar-se-la.
Des de fora, La ¡"iarj_8 crida ve :

Que et passa, MatE'U ?

Encara li duza va l'espart't i La seva veu era plorosa. Ell, però.
�se n ae contestar, es va ee se ur e sobre la fusta co road a 1. resta una bona

eston� amb les mane entre les cuixes. Estava tan eBp3ntat o ��s que la
..

noia, perque li seMblava que 2!ra ja seria nn invàlid tota lu vida. Des-
prés, a POC'8 poc, el dolor ana despareixent i, en uns quan te dies t La

...

ferida, que ell vigilava e ecre tanent , s'ana tancant. Mai no s'havia a-

trevit a parler-ne alfJ de e ase seva.

Ara, davant la policia, recobrava l'horror d"aquells mome n ta , Va
recordar que, algun c op , en iniGiar le seva vida el

'

adult i trobar- se
desarnat davant les ê

one a , se li acuò I que aquell accident havia atès
la seva virilitat, pe rb el 1;emor ve. fer-se fonedís sense de.í.xe r rastre
quan, amb la Natàlia. �rommtmm recuperà la seva potència de mascle.

El policia deia :

.Aixeca't !
..

Per què 1 'havia d
"

obeir, perb ? Pez-que el 1;orn�s a pegar, a mal-
tractar? Ya continu�r on era i l'home ve �gafar-lo pel cabels per tal
d'obligar-lo a incorporer-se. Després el va ae orspanyaz cap a La t auLa ,
on li ordenà :

}'irma !

No va t'er cap ges t ..

- ]!'irrm o et deixo ba Lda t pe.!.' tota La v
í

da !

I quina vidfa I1'espera, si �ir!!lo ? va pensar. NOM�O s'es"t¡alv::taria
els maltractes d'ara, res !"lés. D'una man ez-a infinitament trista va com
prendre que, P8SS�S el que pa ss êe , ja era un home aceba t , rl8i mé s •• e

JI'irma !

Dcspr�8 van seguir nés cops i la testa se li

llunyania imprecisa. El rodament de cap, però, v a

..

n'ana de nou cap a una
,

durar només uns se-

gons i, en pa8�ar-li, es va trobar enc?ra plantat sobre les cames de
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drap que ben just si 1 'aguantaven.
Gaire bé Lmme d Ia taI"lent, va caure e n tre una exp'l oe í.ó d e flors gro

gues i roges que li esberlaven el cerv(?!ll. Quan se'n va arlonar, eenega

va f'e bl emen t, però sense control. La. seva vida d'home 11 que
í

a damunt

i li pe njava pe l'tot '3 costat s , Va sentir-se "n mare jati, un cop més,

La n��sea li pujà ar-ran de ga zgane l.La ,

Déu meu, Déu Meu ! va dir-sa - i era potser la primera vegada que

l'invocava. Ho feia d'una nane z-a ne can í.ca ,
�s cert, però anb prou per-

,

sis tencia perquè li fos passible de veure <:l ue, des dAIs pbs í. ts de la
I

seva infància, perdurava qlH�j.COr.¡ que l'unia a ).'espernnça a bsu rda d'a-

quell nom.Sin6 que res d'ail:b no era aut�ntic, com no ho havia estat a

quell plegar-se als usos del nón que el rodejava m�31I!lMrnMBrlBl qua n va

creure necessari de fer beneir l'es1iabliMent que acabava d'obrir. En

!'J.arisGaI'lY li ho havia tirat en cara a queLl, dia que es van discutir,

però va �s'1er l"únic. Tothom, Ll.evat d
"
e 11., ho apr ovà , Adhue La liatàli8ï'

�

,

a dhuc en l,)alsells que aque Ll.a n
í

t volia .matar el capella aaagat darrera

ía porta del dormi tori d'aque:t.ls Lndus tr í.a Ls , Però a r s íá inautentioi

tat era d'una al tra mena. Aleshores obe í.a un o oe t um , una 1::.ei social,
,

mentre que ara ••• ara era el temor que feia inaut�nt'c el seu crit. No
,

,

e e pe re va res, potser ni volia res, pero li havien ensenyat una fbrmula

que després oblidà, i ara la recordava de bell nou i se'n ae rv í.as, Breu

ment, '8 clar, pergu� tot seguit el no� abandon� els Beus 1.1avis i va

tornar a trobar-se ADI. SeF.lpre s'hi havia sentit, de tota nane ra , Nin

gú no havia acudit, ní.ngú no acudiria. Eren ells que to rnave n a la ban

da del j)éu e on re asat p e18 home s. Ells •••

Va continuar ajaçat en el silenci que suo ce I la seva caiguda. Sem

pre s í.Leno í. • Silenci i cops. I aquell parell drets enfront Cie 1.a tan

Ia, aenee testimonis de Jt1:urs activi-r,e.ts, mestres de la seva vida que
.. �

començava a eagr una r=e e , Pero que el pr í.vav a de rccobr,r-la en e er-aaent ,

de tornar a �s ser ell IDa te ix'? Què f s i no un acte "':811. senzill t tan fà-

cil •••

1-ns pape rs , ��o:b era cu'Lp a ct "aque t.Ls p apez-s , Ara, men tz-e respira

va fa1iigosawent, els tenia altre cop davant els ulls, car el policia

els havia agafat de damlln�la taula i els c o Lê.oca va a "terra, a 1 'abast

de la seva mà. També li oferia la ploma.

FiJ':T.la •••

Demp eus , aj r egtrt , ajaçat, sempre lo. raa te í.xa pa rau'l a = firma! El

ae u cap era com una conca bnida on el mot ze e. onava , arnplif:l.cat. Com

en la nau d'una e8gl�sia on s'abranden els ct:!ntics clets sacerdots, les

pe ra u
ï

es greus d e L predic�:i()r enfilat a la 'trona, d'on anena ça els fi

dels ••• Gom en el naga t zem buit on les paraules tenien una Ijuf�li tat



-185-

estranya i rodolaven Bc tonballons d'una banda a l'altra, arrossegant-se,

eape ra nt les al tro s paraules q U� le s seguirien i en le s quals es con

fondrien ••• Però ara La paraula era aenpz-e la ma te áxa , faltava el dis

curs, i la nau era dintre seu, més d oLo ro sa, r��s mnutuillmilPl :!ntiI!lB, ve z-ame nt

seva i per això, en La seva buidor, lancinan t •••

- Firma !

Però potser el crani no era tan buit com es pensava, car s'hi cOMe�

çave n e en d er r-cca n tot de coses que queien barrejades. coincidint en un

lloc central des de tots els punt6,tdBS�e tots els extrens. La paraula

passava per damnnt d
"

e).les i �es ee conbreve..

Hirma. !

Ho deia o no ho deia ? Hi havia una difer�nciB entre el que l'al

tre deia i el mo t que r-e saonava dintre. seu? El repetia verament ? O

potSIe'!' en deia també d'altres i ell només retenia aquell, filtrat pels
soles i le s capes inn ÚI!le rs ê'a 1 seu cerve 11 ?

Va eapav'í.Lar-=ae una mica quan sen tí que li agafaven la mà. El trnc

taven com un inÍan� al qual el mestre aco�p8nya en els seue priaers exe�
oiois ••• AltrE' cop 1 'intant ! Ja nomes quedava a txbvaz-a ? Aquell noiet
vell i odiat Ç¡ El aee t re , inclinat da rre r a d'ell, feia:
- �s així, veus =?a a: �CI'", ,

l tal!lbé li 1 a na, que es resis"tia una mica abans d'a ban do-

nar-se per seguir d�c1lMent el gest que ell esbosnava i oopiar l'enfi

lall de lletres dibuixades al ce p+aaun t, de la pàe>ina. COPI ara, exacta

ment com ara, llevat que les lletres, a c tua Iment , s'ordenaven en un mot

que aleshores no hav í.e vist majo al e eu quadern :

Firl:1a •••

r�s vo adonar que també ara s'havia fet dòcil i que la pl oma

va el paper - i un sobresalt nervi6s VP. fer-lo re,rocedir 1 l'obligà a

as eure's sobre els rajols 3en�re rebutjeva la temp"taci6. uavia estat

a punt d'obeir • .i!.s clar, era tan p.l.an er , costava tan poc ! •••

El policia va redreçar-se� despitet, 1 li don� una puntada de peu.
..... ,

Mastega :
,... ,

Maleït !

Tot i la seva ira, però, semblava que hagu�8 recobrat les esperan

cos gairebé per0udes. A poc a poc el venvien, cada vegada eren una mi

ca més a prop de l'ohjevtiu.
El paper v a retomar a la taula i els doe poLí.è í.e s es posaren a

mar mentre el miraven. lUl no es va moure del costat de la paret, on

seia silenciÓs, recobrant-se. Va sentir una estranya satisfa�ci6 en pen

sar q ue , mig del.',male. t i tot t encara haví.a tingut vo ï.unc at ñe resistir

se. L'eutoria, però, no v a durar-lio Era e e cLau d'una d'actitud que
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"havia adop�at hores abans, dies abans, no sabia quan. Perque nonés l�c-
.ti tud importava, ara. Sense trasbe.ls os po ezoaoe , descobria que e11 a-

quell mome n t ha ur+a poeu t signar Bens è aquella negativa p.í.me ra que el
comp:r:_.ometia amb eLt mateix •••

El poltcia d ls tics el va tocar 8mb el peu.
Aixeca't.

Aquest cop ho va di!' sense cridt=>.r, anb ne.tnre.li£at. Pe:?:'ò eLL no

tenia ni e ama d'obeir-lo.
- AP8:, que has <is tornar a ce l.s La !

La cel.la ? Eren les primeres paraules agra�ables que sentia des
que havia en t r-a t en aquella he bd ta c

í é

, La cel.la ! Va exultar: una al
tra v í.ctbzd a ! Un cop I!l�S;, renunciaven. Es clar que tornarien a ze coaen

çaz-, IJerò ara gaud Lr í.a d'uns mon en ta de repbs, de tre.nquil.litat, de
soli tud ••• Per què preocupar-se del després? Existia, potser?

Va aixecar-se a ab Len c ítud , repenjan"t-sé ta la paret, i a.ï.ee noz-es ,

sens....,e ni mirar-los, va adreçar-se a la porte. Semblava taneac a, 1 no

l'espeliava. cap guàrdia, però aixb no volia (lir res; s'ohriria d'un ins
tant a l'altre., mentre s'hi atansava •••

Hi era a tocar quan el policia cridà �

Un moment !

Es va aturat, !!lie; girat. J� 'altre tocava el paper amb les mans , Va
indicar-li :

Has de firmar ai xb ,

Una a2 tra vegada ? Tots el a seus ze anoz-t a s'afluixare!:. Havia es

ta t una trampa. Mai no ha vien tingut la intenci6 de deixar-lo t o rna r a

le. cel.la, només ho havien dit per donar-li un a ee pe ranç a que els per
metr.ia de jugar. anb l'efecte paa c oLbgLc , Se#n va sentir anozreab , In
r-epb a , la solitud, la trenquil.litat, tot això s'allunyava, es feia
Lnaasolible.

Si no li haguessin dit res, si ••• L'€spai d'un mo�enb, li va som

bIar que no resistiria el desencís. Però amb a1:1 Ò COMptaven aqu e l ï.a d o a

t , perqu� ha sabia, tra ct� d' endur-Lr--e e de nou, I era difícil, terr ible
m nt diilcil. Era com si li tallessin quelcom, les ales que tot d'una

- ])€1 primer ha fi de firrr�r La dec 19 raci6.
AI'lb el cap, sue umen t , va indicar que no, pel1ò per dintre aeu tot

plorava r , entre els p) ors, sent ia una veu q ue , a dep.pt t fie La seva vo-

11 havien erescut.

}�11�
separava,

els policies es van f:ttar a trHvée d'l'espai huit que els
treE; metres� t o t estirar, pe zb dintre aeu una extE'nsi6 Lnaen-.
tenia ni forcps de tr.?vesHar.sa que no

El policia iúaisti :
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luntat, li insinua va : fes-ho, enLl.e s re í.z d
'

una ve ga da •••

I com .podia obeir-la, si aLLò seria el final, 1 "acabame-nt cie tot
,

La ¿atalia, el negoci, La casa, l'aire ••• sí, na abé a í.xb , l'aire, els

ca r-re rs plens de sol, amb els arbres fullats i les noies es c o ta d ee i

distants ••• Les reixes es van ta nca r al s eu entorn, altes i espesses,

i ell mira .......va a través fi 'aquel.ls barrots cap a La vida que tenj.a mloc

m�s �nllà, e� la 1l.ibert2ts
•

G�dre bé amb 8 oz'pr-ene , es va senti r dir :

- lio •••
..

Qui li hav í.a e nseny at aquest mot, que el tenia tan ben a pr-e s ?

Era\la primera paraula de la s(':-va�Rist�nci8. Aquell plolfi que. nadó , ha

via tingut al contacte de La IJ um, no havia est a t pz-e c í.aamerrt un no ?

Hefds, re ids !

El policia tr�nr€'ssà La SElla a r;rans paseos i amb una empenta va

prol};ectar-lo cap a la taulat on tot ser,nit el va amo írrar , lUI restà a

llí, bavejant, i un costat de pape r va embz-uear-ce e una zrí.e a de sang.

L"altre ¡ 'empentejà al seu torn , ara per separar-lo, i ce rcà una gona
. ,

borradora amb la qual es .posh a treballar per tal (le ..L'er desapar-e í.xe r
,

aquel] ra s tz-e acusador. Era riii:!cul, era hcz-r-a.b l.e ,

Però n�s horrible era encara sentir les banc
.

'aquells bornes con

tra el sen OOS, ara q ue havia tingut 1 'esperança d 'alJ.iberar�se "n , 1'1ai
..

no s'escaparia de 12.urs urpes, car era veritat al10 que pensà: aquella
ere La darrera 3e88i6. }ID e or t í.r-La d'allí sense haver estampat el seu

nom.

l�erò ja no el van tornar a tocar. La porta El'obri, tal com havia
.

"

esperat, pero no ben conforme a La s ev a esperança; al ll.indar no hi ha-

via cap guàrdia, sinó dos alt�es inspectors que avançaven cap a llurs

companys o Eren �� èo s po
ï í.o í.ee que 1 "hav Len inter�'ogat en prit!ler lloc.

Darrera d'ells, una al tra care espià habi taci6 endins i, després,
,.

entrar, ajus-ta curosament la porta.
,

fa qua t re hones V2.D xf.uxí.ue jar entre ells t , segu'í.danerrt , el deIs
..

'

• tics i el dB les erupcions cu tarrí.es es va n retirar. t:n passar prop seu,

el prioer va cla
.......vB..._;t'-li encare. an cop menure mormolava unes paraules

inin te]. .. ligiblee en tre den ts •

:.<:1 de la piga al nas va acompanyar-los fins a La por ta , a la banda

de fora. e la qual vall dí.r e se WtttDl uns note , nespr�s entrà cie nou 1

tanc� al s eu darrera.
D ,

Ell gemeg� in"terio!'rJ ent mentre els d oa horse a es tre J. en
,

Force� de refresc, gent nova i descansada, que sortia d'un llit tou •••

l'er qUG no canv í.ave n el presoner, també ?
"

L'home el va mí.rar- amb insistencia ment re el s e u co apany reseguia
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el paper aEb la declaraci6 que li volien fer firmar.

Va assenyala r-li La cadira :

Seu.

Tamb6 ell es va e aseure, de cara al r-ee pa t ï.Le r , 8U!linmem!!ml oontra el

qual repenj� els colzes.

- Ens diuen que t'entossudeixes •••

No era un1pregunta it per 'tant, no contes'tà.
No et sembla q ne àixò j a e omen ç a a fer-se can 88 t '?

Ho trobaven cansat 1 Ells que s"esbraveven, que anaven i venien,

que sabien q ue ningú no els pegarie. ! Per pura in�rcia, va dir

:toio firmaré.
,

El polici.....a apa re n ta estranyar-se CI. "aque Ll.a sortida:

- Encara no t'he d enana tres ••• Vol s (fir que, en el fons p no �s que ja
en ten e ganes ?

"

.1';5 clar que ho en c e r-tav a , pera no ho confessaria. .vra una pregunta
ociosa. El xicot va insistir:

No 68 eix:! çe
- J-Jo.

...

El pOli"ia va allargar la ma i va prendre el paper del seu col.le-

gao El va mirar, el féu mirar al ae u interlocutor i digué :

- 2'estimes més q ue et tornem a p ega r ')

- lfo.
"

- O que et �em aLtrres coses �? Pe rque 1.ieniP.l un rep€1Jlmri variat, si

convé •••
- No ..

Molt bé. Què pr�fereixes, donce ?
...

Espera it en veure que ell no c orrtes tava , afee!
Si hi ha una terce ra El oluc í é

, digues-la .....

No.

Vols dir que no hi és ?

- No ho sé. Perb no vull •••

Les paraules se li enganxaee n a la boca per culpa dels llavis

inflats i dels dos talls que nen í.e a la LI.engua.
No vols q\le ?

Firmar.

L'altre 8' ho va p rendz-e amh tranqnil .. li r,at.
... ...

- Pero firmaras, eh ? Aixb, a hares d' ar-a , ja ho tip-us eaber , 11� I-J tard

o m�s d'hora ....
No.

J:I de La cara. j ove nç ana , va exclm'lar

- Collons, quin individu .m�s tORsnt J
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Avançà, amenaçador. JJ'al.tre va a tuz-ar='i o amb un gest.
- Espem't.

I a ell :

- Hones'tanent, d'home a hone , ets capaç �e aos tem r •••

En C.l.ateu el v: inte:l'rompr.e :

'home a home no pot ser •••
"

l�s:rorçFlnament, cerca unes pa rauiee m�s definitives:

No sou hOr1es ....
" "

La ma va e oLpe ja r= I o bru teLnen t i li llança el cap enrera, coo si

voLguéa desprennre's elel coll. Es va tornar a :"léntir la boca pl..8na d'un
I

liquid ViACOS i d01c9, recent" i ea cop I , Amb La llengua, va tovar-se de-

licadar.Ient l'indret d"on la !!fent, c onaerrt
á de per tant�:; c ope , acabava

<le sal tar.

}:l xicot va aêlver'ti-r-lo amb la mate ixa tranquil. j i tat de l!lOI!le_n t8

abans :

- Aquesta �s una cosa Cj ue no permetem çue ens digai ningt'\ •••
L"altre féu:

Ecs ! No hi ha per on a gafar-lo !
"

Va se,ntir la re pugnacàa que els in�pirav�, i se n 'alegrho Però a-
,

quell fastic no era suftcient per tenir-los a dist?mcia, parque 1 'home
�

,

el pega enca ra , potser exc
í

tat en veure'1 'tan desvalgut i niserable.
,

Tornà a palpar-se La boca 8I'Jb la pu.nta de la llengua. Però només

hi havia aqll..fill buit, i els de La queixals que f(')in temps que li fal

taven. Aquest cop no hav ta saltat cap més dent.

'JI de La pigs va es tudi ar-l0 uns nome nts en sil e nc í., pensarosa

ment. Després explio' :

- Pots escoLlir entre .firmar are o d "a cuf a una est ona ,

-né i" 'o
'\'1 - _

] u una pausa e spe ra • .I:.n a te u car rave ,

_ D'aqui a una estona vol dir quan nosaltres ja en tinguem prou. No

seria es trany c ue , abans, ens de naneaañ,s de genolls que et de í.xem fir-
..

mar, pero a Leano'rea et direm que no .... fins que h1¡gim acabat.

}fo 8 "ho V8 creure. Si arri"cava a teni r la f'e b l.e sa de denanaz=Lca-«

ho, � ho aprofitarien a l'acte. No podien permetre'a el luxe d'arris

car-se a que ell s 'hi repensés It

- Què·diu3 ?

- Que no .....

Que no què?
... (lue no firmo.

L'home acapd ra ,

No hi ha r-ea a fer. 19ual,igual que una. muLa !

No va mana ......r-1i que s'aixequ�s, però l'altre individu l'agafà per
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la camisa, el féu redreçar i, amb l"altra mà, va I!1ar"tellejar-li la cara

amb el palmell", de priI!.ler s-.,/uaument i, tot seguit, cada vegada una mica
m�s fort.

._,Tot i La feblesa que li 11iea els membres, p rova d'alliberar-se.
No ho poc í.a resist¿.rc Simpl.ement. no podia. El cap li expü ocava , Mai
ningú, li semblava, no havia estat apallissat d'aquella manera tan me��
dica i, áho.ra t tan ea Lvat ge ,

Per prioer cop, il_llplor� :

- No ••• prou •••

Ni aquell gorila (}
,

en B!(ib&a no 1 "havta pegF.lt aix1. Ell 1 'havia .es-._,

garrapat, moss egat, i a íxo lS empre era un e ons o L • .Ara no ppdia fer res,
#

i no pas per reflpecte, car els menyapr eava , sin6 perquè ni li quedava
.força d' aLxe caz- e ls bra 908 i ·tornar-s 'hi.

El policia el va deixar caure a la cadi�.•

l!'irm9s ?

No podia pronunciar cap paraula. NojTJ.�s '.'8 (IiI' que no amb el cap,
ell mateiz una zrí e a a�mirat d'aquella p er-se ve rença , Per qu� ho dic, que
no ? es preguntava. Un paper, úrucanent un pAper ••• SAns� ir'l.poxtància.
Tornaria a la cel.la, es podrie ajeure com un gos i descansar eterna
ment" e te z-namerrt ••• }�n !J.arist8ny no devia pas ha ve r resisti't t an n,
ningú no resistiria tant. l en Maristany havia trait, mentre que ell •••
Només era el}, La aev a pell ••• Perb la pe1�L ?

El po1ie ia tornava a pnrlar :

"
- Et dir� què farem. Et deixarem des cansa!' trps mí.nuta , perC) u� et recu-

peris, i hi toz-nez-em, ,r'ixa-t'hi bé, tres mí.nut a de deseana, tres minuts
de tractament •••, Es just, oi ?

�airebé va rimre, 1 afegl :

- Som pe naozsee metbdiqnes, nosaLur-es

Es va treure un rellotge de la bu txa ca dels pantalons i el va con

servar al palmell de le mh esquerra, aens e perdre'l cie vista ..

Tres minuts. Tres minuts per rerer-se. I al final d'aquells "tres

minuta, com al ca pdavall �. 'un v8rrer6 pel que 1 no pprl.ia €lvi �ar de cap
los manez-es d

I'

avançar, els pUl1jba contra La Bova cara. e. lires mí.nu te ,

menys de tres minuts ja., car el temps passava de p re eaa , JJ'home ja deia:
Un.

'Dos més i el pegarien de nou. No ere possibJ.e ••• Es vs
,

ra entre les mans i sang l.o tà silf9nciosamBl1I"t. l'nque 1 'bavien convertit,
en què? Ja no era. vergonya ni oonpa ead

ê

, allò qu� aerrt í.a per ello So

brepassava tote posaibilitet d'expresi6, aque�t senti�ent pregon on es

barrejaven la recança dels dies de llibertat, l'odi que li Lnap.í.raven
\,

els seus botxi_ns, el panic t2sic, �'angoixa de l'espera i el convenci-
.
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ment d'una dez-z-ota que ja e voca va , Era tot això i molt I!l�S encara, home

aboca t a les es cares deysau �ss er, empresonat en aquell indret on es pe.!
dia fins i tot el sentiment de la pr-bpf.a p ez-o ona Ld ta t , ne sobte, va des

cobrir que ja no li reata'va res s Pe rqub era menys que res aquella obs

tina ci6 de planta trepi tj ada q ne- eb rec'r-eça' e enae obj eQtiu •••
- Dos.

No e ra pozsible. No podia ha ve r passat ten de p re e aa , Ac or-r-aLa t ,
-,

lluitñ corrt ra La dc�more.li"C7ia:xaició :iei aeu �;sp(,lldt, car si flaquejava,
d'on tttl.i.ria l(:HJ a rmes per al e or.bat ? Uns segons oél1 i torraré a re

bre, va dir-se, i ja era COIl si sentís els cops al e eu damunt, en la

carn blana, llatzerada per uns punys d'acer. Inespe.,.._raélar:Jent, es va

I!mI.�mmrub:J.l"1m�!!l2Ll'lE. sorprendre ocnp tant : lm, è! os , tres t quatre,
cinc, sis, set. o. Però quina relació hi hav í.a entre el seu ollloul i els
s eg one 1- Po t ser coap tava 1.':)1:, asa de pres .... a, o nneaa a poc a poc o I els

segons que havia pereu+. cavilant ? Intenth d3 fer-se poti� sobre la ca-

d· i d
"

i 'Jt
. \. J' '6 '

�:rn �nag nar unee a. rec c
í

rcunatcn ctes , una 8. .t;ra Sl.tn3CJ. , pero
II

n o servia de res: un do La po'l
í cí.e s Ell fitava ncrrt re 1 'altre seguia anb

atenció el moviI!lE'n t de 1 es bu aqu e s que a vençave n ,

'.cros

Ho va dir d 'UTI2'. maner a trioofel, COT!l Di hagué o clcnostrat alguna

coca irnpor1iant en acurlir-se-li un a!'g;ument incoTI"trov"rtil>le que li per

metia d' e...Y}�ur-se'n le. vi etòria fin un a d
í

acua í.é , Per; no es va noure

. d' on era, sinó que f.' OlI l'e.l tre que allargà le8 marie i, subj ec tarrt-d.o

per la camisa eS<Juinçac1a, ve. estirar-lo del seient per tal èI.'iniciar

una altra taflè'jspe cops e

La cern 8e J.j, en cong ía e ota La peJ.I, però els punys ja el ferien,

pe rqub ara, 8¡Ue8t, "ta(ò:!f.va les man e i l'agredia una oiea per tot ar

reu, aens
é ob2iòar 18 oa ra , Quen an3Vnf deixar-mo, va ve ur e que estava a

punt de caur-e 1, engra T,ant-lo dA nou, continuà pegant-lo ritmicament f
amb el ro :tre aeve n i alhora <lesinteressat, e om q l\� aconp l.e íz una feina

quotidiana i tan repetida q ue ja ha perèut "tota �eJla ò'est:!mul.

ElI ve tanear eLs Li.av Le ben fort, decid::l..t a ev
í

ta r-vee el crit

que pugnava , però pel nas je. no hi podia z-ee pá re r , era? com si l'hi ha

gus saàn obst::rnit anb nn tap o Va he.ve r d'obrir La boca d.e nou L, amb

l'alb que es renovava, va escapar-se-li, vulguis o no, l'expressi6 de

le seva sofrença. Ni 1 'un ni 1-'al tre no en ven fer CBf). Al po ï.í.cf.a no

més el preocupava una cosa : reten:tr-lo en a que e t a banda ti, La cons-

c í.bnc ta , Els aeue cops eren aav í.s i eficaços ..

..

Va provar d"elxenar les nans , Ja ho n aví.a
á

nte n ra t abans, pero

els mdsculs dElls breços no li Tf'Cpongnereno !ra foren r:t.0n d_ocila, si

bé els fal tav a forç:n pOZ' subj ec tar , com intent:.w8, leo mane tie 1 'agrea-
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sor. Va mormolar

N o •••

Ho havia c'!it, però, per al coll de la seve ca nnea , N.; el po
ï

i caa

no podia haver-lo sentit • No ! ,repetí dintre sell men tre tancava els
ulls per no veure aquella manassa 'aue pujava i s 'abaixava" infatigable
i terrible. AleahoreEi els cops van cessar i se sentí projectat cap en

devarrt, fins C1u�' ensopegà anb le taula.

l'irrna !

Va nege.r-s'hj.• s ene e rec6rrera lee pa re u.Lee , La mà VP.. aplanar-se
contra la seva cara i ell. amb unfcos que jE'. no semblava el e e u , va cau

re sobre la cadira. Le veu deia ;

Tornarem a començar •••

11'e8 minutp més. Fer qn� els hi conce�ien ? Per qu� no proseguien
finB a La de�,<lirucci6 total d'aql1.ella nosa que era ell '? Es que La pie-,

tat ••• lí-1ai no havia sa but, que era, ni per ey.perièrlcia p rbpf.a ni a tra-
,

vés (Je l'exemple aliè. Car no hi he v í,e ra s t re de pietat 111. en el gest
que, de veean0s, ens porta a aju08T el� nostres semblante. Ni pietat ni
o onpas ef.é , Es o Ia r , Fra nOI!ié·s l'egoisMe d'obr'ir un compte corrent del

..

qual dema, un dia quaisevol, podrem retirar 2es quantitats ingre�Badoso•

Tot era fred C01'1 els marbres dels taulells Ci "un a casa banchr-ia .. 'rant i
tant i tant! Hi havia qui es mo r-í a sense have x tocat mai el c omp te

corrent" però això no "tenia gaire importància: elf? seus hereus se'n
bene fic:Laven.

Dec es tar ximple
El policia. va comptar

Un.

l tot r-e comen çs va lm cop I.'l�s. Un ! QuantE;A veGades ho diria? Ya

llepar-se La dent ea í.guría , el forat que la Cient ca í.guda havia deixat, i
SCIltí leE' ar-e scee que Al fer1E1D delica{iarttent � (2nantef'l vega(_:.�s ? va rcpe
tir-se. VA. adona r=e e q ue el poJ.tcip, que 1 'havia eolpi 1; tancava i obria
La ria dreta i e'acB.J·icil3.vu els artells anb els di-ts de J_'altra 1!lào De-,

via teni r--los adolorits. J>erb qUFIJteG veeades r'l(�s ? tornh a preguntar-
..

se. I tampoc aquest cop no es va c on t eo �,r.\r, parque no s tav= atemt a la

pr-e gun ta , sin6 a Lc s busques invü:ib}_es "lei rellotge. Li ha ur
í

a agradat
de veure'n l'este J"�, xifra da rre!'1:? xifrA, mentre 1 'aGulla progresava
temps anurrt , teI!lpsenlJ�, cap �Ü després, finA ClUC el ècs:n:és fos ara

i es traduís en Més cops.

El terror creixia dintre e ou nent r-e el xicot no paz-eva d'acari-

va pensar. Aquests cops n'han girat el cervell.

ciar-se eLe nuse ta éivús dits� Ell el mir.·alia amb La v
í

o te inClObilitza

da, sense pensar en aquell gest, en 8:.ueJ_lf! ac�iY�"';at. }�1 rellotge. Ai
xò e re nés Lnpoz+arrt , Cor"! una canpana que tJ:'enca e L silenci. va sentir
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la ve'1. de I 'home :

-DaB.

Com Iee eumpana d ee que queien negligcn't!!le!l"t del rellotge de la

parr':quia, s:tn� que aleshores no "tenien cap sGnti'to Qui valora el con

tineut d'uns mí.nuus quan els eny s s6n oberts al noc t re davant ? l els

minuts B 'e�3CaJpaven de ia seva vicia inútil.i estúpida!!lent dr-ape sa per

acostar-lo a aquest Lneta rrt de l'interrogatori� E:!:'a ara, era e empz-e ,

Per què no hi ha v í.a !X"{)sat Mi, OOPl ci 1? seva mo r-t B'lHgU�S de situar

aempr-o en el f'usur- i, I1�2 c;ue en el e eu , en el ,::lelo e L't re a ? El cor,

sufocat per l'angoixa, 'Va batre-li amb r'or ça !.'lentr€:
é

en t í.a La neoeesá-.

tat absoluta de ví.ure plem:.roer:: t aque
à

z.s I!lOr:1en1JS, potser els darrers.

l�" di el'�1ngu no po a 1r •• �

:Sl matarien ! E�".;aven è. iepada t s e. matar·-lo si nu firI!l8va. Ara ho

c la r , néS' c Ia r que 1"1210 Un cadaver no pe rt o rbaz-La llur ccn sc Lè nc La ,
p

que heurien c orspLe r t amb el t)Gl:re aaaenyai.a t , Con ell. TothUI'l com-

arib el aêu deure 8e1'1::.:'e pe noa z- que s ota la superficie, al:.! on ra-

veia

puix

plia
d
í

ca 1 'e.rrel d(� 1 "hone , al.l ò q ne info!'f'la i déna 3entit, ni que sig li
,

.¡. •

t 't' 1'· t.
.

apar-ent ). .r!me: 2. or-a p u ,.:.. exa e JenC28,
.

tal, i irraonat, pe rb infinit�lEK'nt 1"16::

el d eu re �f;' un al trt�, més e lemen-

+
\
.•

bl?u"9n1i2e, a sa t en una germanor
" -.

o omp.í.a.c s , e e

Tres

Es va oblidar de t o r , pE'rC1n?� 1 'instant del cljstie havia z-e t o rne t ,

,

Abans de pegar-lo, pera, el policia pr0euntà :

- YolB fimar ?

:No es va prendre le .r.lolèstia d e COllt€f-ltnr-li. Potser perquè La

l:englla, o el gesti l'haurien trait. ]\fo tenia unes ganes terribles

de dir Que s!. 1 d'ncabar d'una vegr:,<è'la "?

E�� xí.cot , gE'.irebé 8Inb res í.gn acá ó

, ve. fe:!."

Molt b�

l recomençà La monotonia dels cops. Aqueste vee�(la no es VEl P1'€0-

cupe r de suhjcctar-lo t , amb eJ. primer maa'tegot, L '0nv�.à contra la pa

'ret, on YB rêstar nenCfl caur-e de L tot, CON penjat ennr e e:L terre i ¡'e�
v •

h"ncara no tAnia temp e {' ''he.v€::c-se re cobret una mica quan 1 'al tre

ja era �.Ü s eu HT'ltmt i e L martE'j_J ejE''\fe furi�£f��;o De sobte, semblava

have r pe re It tot e on tz-oL, tata p rudqnc ie., i _A\o¡w poli eàa va haver
.,

a'advertir-li :

Hira q u e fs. s •••
..

Les pa r-auLca , i el to tamhé, eren ca:.Lrebé maternals, pero ell no

vi: "tenir ni ]. 'oportunj,-t;at de 1¡rohar rid:!cnla a 6!.'otflf'ca l 'ariver1;ència;
una aLt ra dent li sálte.'tla de La gen1,va. Va senti :r-S0-},e p:r'ojectada cap
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al coll, quo ea defensà e r-paemb d

í

caaen t i va obligar-lo a o'tJrir la

boca. L'escopi i, darrern d'ella, va sortir �'s sang i un suc

i ve rd ée que el policia gairebé no va tent r temps d'evitnr. Va fer

un salt de costat mentre cridava :

- Quin pore 1

Tornà a pegar-lo i, aleshores, en ¡laten ee va d epLoraaz sobre la

seva prò:pia irrmmndíciao El cap va ensopegar anb e Lo rajols,pwrò a- .

que e ta -vegaéla no hi van have r- ni flamea ni e ete Ls, si'G6 una mena de

boi�� negra que 1'envolteva.

})ef:�p:cés ve. s enm r 1 'aigua amb què el xopaven i una veu queixo
sa que deJ.B. :

- f11 tot fo['�ün ah::r� ...

1
' .• I

A gu altre o ont oa tà ge.irebe irlJ.!:.'lec1iataI'l€!lt :

- Jo es refà •••

Veua c oncgudea i paraules que aembI even f�H1l1l�.srl3 o On era,

doncs ? En obrtr 8113 ulls va ve ure que no s "hav í,a agut ae La sala,
on jeia sobre un toll �ue s'esce.mpava Len tamen t ca p a La taula.

El peu el va toca z-, com havia fe t tan sovint, pe!'."ò aquell petit
moviment instinti.u rte de.reris e a què 1 'obiigava va remoure els seus

p�sits interiors i de nou va vo::nitar al seu ñav�nt .. Una bravada as

pra i nauseabunda VE' í'€!I'ir-li La pituitària it desperatf bave j
à

uns

fils sroee i verdt; qU0 €'1 deixaren exhaur-í.t , !{�s enLl.h de La clapa
multicolor, els p�un d'un dels policies picaven irada�ent contra �l

terra.

- Bac
ó

, ha 06 del dia b.Le !

Semblav8 q_,t.H!� no se 'n podia avenir t , amb La na t e
í

xa ira, afe-

eí :

Ara -q ua Lsevo L e 1 toca !

l'a Deu e ompany dev í.a fe r un ger= t· deaam.na t , peX'()u� La veu tornà
- No ee rve í.x du res, arronsar-ee è'espatlJ."}s ! ....

Van de í.xa r=J,o a terra, com un poro que es ra'beja en La seva

pròpia p oz-que rd a , però el] .1:10 s 'hi Ytabejf"."a, sino que res1javD. quiet,
I!lolt quiet, anb la boca amarga" ence ea l)(-:Y totA La bilis que hi ha

via cirbulat dificultosaMent •

.

Els espasmes convulsius de la g} otis 8S van ana x apaivagant i
va respirar I!l�S d oLç am errt ne rrtz-e prOY8Va d� rp t:rooediro

- Es igual que un arrí na 1

Va sentir un rampell d'irao Qub deien ? Co� s'hi Rtrevien ?

No eren pre c í.ean en t el113 qUE' 1 'ha"l.1lcn rec'ui -r; a aque L" íwi;at .? Va
,

.fi'Gur-loa a traV�G ê"nna dü:¡-tancin que Remb)__ 8VP i11finita. car els

uLLs enr'ocaven arib r:o.for_ç t í'hor'le que ha v í,a p�:rl�.t ac-abava d'al�u-
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nyaz--e e cap a la taule., d "on no s "hav í.a mogut el seu conpany ,

Tots d os van sorprendre a.que Là a brj.llantor colèrica que devien

Ln t er-pz-e rar e on un de se f'í aa errt , car avançaren a 1 'acte i el de la

cera prima i pàl.lic1a va éfir :

T'he m de. natar !

Va comprendre que ho d e í.a seriosament i, tot d'una, li aembLà

.trobar-se davant. el po).icia ct<,!j_r-; tics; taI!lbé a aque e t , ara, la boca

li tX·emoJ.ava anb una eEt!Jyllii;a corrvuLa Lva ,
a egu í.da ..

Li de;:.lcarreeà Ulli? purrtsd a de pE'U al baix ventre i ell va car

golar-De com une se rpe ntana , Ara fou .1 'al tre qui va dir :

Tu ! Ti]. !

Ea que 13m f3 poaar- nerv í.éa , cony

r,"eltre va adreç�:r-se-li :

Et pots aixecar?

Sens� respon�re� va continunr c�rgolat sobre ell mateix, atent

als pe u s que tenia maaaa a prop. Ara no el varfoegar, però; el de La
. ,. í' l' ... .

b 11car? p�:U?}8 El a j up 1.. aga r'a pO.L� ca oe r s:
,

- AiE60a't !

j1;nj¡re tots <ios gflirebé van arrossegar-lo fins a La taula. len

tt.tID8ntf amb prou de compte pe r no e ub rute r=-a e amb el se u contacte.

I sobre La 'taul8 hi hav í.a le, df>cln:re oi6. blanca i imr:wcu18da, gaire
bé of�1nfl1ve_ .. L8. ploms, une mien !!lés enllh,l d ea caz-goLade , perquè era

una es-tilogrèfica, norrés eape z= va els seus di"ts ba Lba ,

El x í.c o t de La e ara prir18 va dir:

- rj_rM{3. !

No va fer C8p gee t , pprò ell� esperaren un s s egone ,

FirT'la� et Çt ie !

Va continue r i!:]nòbil � con si no hagué s sentit rea, nig repenjat

a la taula i amb unes ;nsies infinites de descansar, el 'oblidar-ho

not , re si.f.n0r qUfüsev�l cosa, hdhuc la seva conñ emna d e mort. El

paper aoueLl el c r-í.deva , no podia treure-li La viste de sobre, per

què er com un refugi aalvaoor. NOM�S li calia a.cceptar-lo i tot li
.

seria dona t , llot allo que aza v o.l í.a , tan poca cosa .... :r:l paper faria

e1 ni rae; le.

}:�'t dic que firma s , fil j_ de puta !

I el s nbj e e tava ccrrt ra la taula; el aub j ec taven , un ia cada oos

tat, coa tie mE' r-os o s que f sí e 1 de í.xaven als sem, p l'opis re cursos, t oz

na z-ta a enure per 1ïerre.

I e Ll, mirra encar-e e 1 pFlp�.J:', amb e�n ul:Lr.� cp.à:) cop més oberts,

fÍ1'iS que a que L) a taca bl.nnca VB desapar�bcer tle Ip. aeva ,,1si6. Dcs-
, \

'

pres toca el torn p� La "toonla i a tot el que l'lI!l.rla!U!l con ten í.a La +au-
,
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las i a con tLm.a c Ló a La paret que es dreçava al fons de l'e�jtElnça,
cer una .!ià passava per deeant d'ell i esborrava els objectes a !!".OLU

ra que els tocava. l'�ls po'l i cí.es devien adona r-ce o que el C_.Of: se li

afluixava, i el de la piga exclamà :

Ja hi tornem a ser !

No hav í a pe rtï u t cons c í.enc íe , però. El ¡ftodaI"1erlt de . cap ve pascar

i fou succ s í.t per una altra onada de ma Lee t ar mentre mé s mans blan

qt es i vermelles destruieu i r-eCT'eeVE'n e Ls objectes d'una manera

+ í.nua , :i.nlas88hle j. L!B.rej['doreo }¡'L1S que v a t.an ca z- els ulls.

Are. no hi navis res. l)erÒ .La mà no hav í.s 8 tur at el aeu Illovi

mant, c s da veged9 rJ�e lent i m�� feble. Que malalt que €stic ! va

pan sar , lGsp:rés va sentir (�ue l'ordl't:' de les o os e s acabava d'alteY
ra r+s e i es trobà a s segu t a La ca d

í

re, Però no s'havia mogut de lloo,
corrt í.nu ave al e o ee et (Ie La tauLa , anb els braços sobre 2_a fusta r ,

al e eu dav errt , el p ape r i la rlOIDE! ·�e�ptador8 •.• He fet tot ei que
he poent, -ve: d:b·-se. Ní.ngú ••• Però va rebut�ar ih� nou La veu, o el

que fos; V<1 rebntjEn'-se a e21 na t e í.x en La r .eeura que el p rcp í, és-
..

ser el traïa, i es re p Le ga dins .rlcl buit ewe que dave darrera.

Que TI mirà d e nou, la'plana è "hav í, a d�!j pla ça t i un '?' dits 1 a e 00-

t en
í

en bLenara e......n t ,

- l'irma •••

No ere una i!!lpoaioi6, una o rrlr-e , sinó uno men a de prec amical

d'algd que li voliA b� i estava can6�t de veure'l sofrir, Distingia
..

n oné s la Pla i La p.iona , eli3 grans c1its entro e Ls qH<:ÚB l'objecte
se sosteni� en l'aire, amb leG lleugeres arru�ues ela nusets no

tanc�ts i el bor-r í.e aol , aTIP. mica raa s sa ne gz-e , de les f�.langes.
Tot ve des-r;riar-se ne ta me n t en '..U1 t'enbnen mJhE!.Ihlrulfu visual que

ma�nifj_oaV8 les irn.'1tges CO!l1 en un pr-í me r pla cineIT.latoer�fic • .dauria

P0511t cooptar els pèls d'aquella !!tà .... Va cloure e) r:; uILe, enba ra t

per una altra onada np. l'la).ef?�8T', i,qu;:1l:l els obri novanen t , je no t

havia recobra tIes p ropor-c
í

on s ac o rrturnad e s , El� 1i ts eren cors tots

els cH.ts i no es 'trobaven tan a prop e e u Oi'll .:.)8r poder dis'titlgir
màà.altiss8fl8n1i e L dibuix d� les e r rugue a o Le e c�1::r.acterfstique8 pi-
lOBE'S.

l"irma •••

Lp gota gue forada la roca, la veu que mai no oal1a, la incan

sabi1.itat é'e l'ordre e�"rf'.l'}y que '""OTlq'dP-t;B i anorrea amb la seva

persis tènc i ...... Va noure 1 }.<:'uger3f'len� el cap, pP.::r.ò fin s :i. to-!¡ per a

acucr t ges t s e senti a mas se feble, i va iWJ.obili t za r-sè altre cop,

rápidament, e eripr e contra In r au l.e , I el] e e re n al se u c o aua t, for

meA no ben disti....,ntes, tosses I)u,,: Ell dor.Ln aven ei?' ("una altura
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<1 'on, d "un nome rrt a }. 'aJ,tre, podia avançar el puny feridor.

Però d ev
í

en have r=-ae adorzt del s eu estat t , per darsurrt la seva

testa caigu.da, es devien l'!1irar i el ma raven , consultant-se i consul

tan't-lo abane de de o í.ñ í.r què calia l'er•• }áleshore s hi ""an haver

uns mí.nut e pe r í'a c t ee J gairebé perfectes, quan ja era pr.....ou el:L ma

toix per ap re o ía z- la treva i eno ara era massa LLuny �el e eu ésser
,

,

parque li oa Lgué o a sobre ·tota La r'liseria de la s e va o ond t oi6. La
,

febJesa que s en t
í

a 81 JJA7'[; i El 1,'aJ'l1I'l� 0el cos BrA una COS8 dolça
i e onf'o z-na dora, c om un ini.C'i de cOTIVe,lAe' cènc:i_a, q IIp.n�othom e�s afal!!,
ga i bOJ:! sent que reto!'l'lt? Ja força, 1 'inpnls d e viure, pe rque P1�S
ènll� tie La malA.] ti � vençuda en f� espera un món nou i pre c16s, d('H.�

conegut COM una crAAni6 Teo0nt •••

Sinó que La forç8 no r-rt o rne va i be n jlli:1t [-¡j, 11i, havia !I.1puls.
,

l' ofega va U!19 �l.'ensacj_6 veg�t'al, Lnez-na , j_, en el r'one t La dolcesa

pertanyia a 1 'orih'e (fe len C08es que :flnc'tuen entre clue:::; conscièn
cies, distintes Cie l'una i <98 l'alr;ra, Ser!89 coneixflr-1E'�, però p�'e
sentint-les i, joncs, pouant-b í. un estrany conhort Lnpe re onaj ,

S'h�via en d í.nse t fins a tals p:rofundit�t� en el terreny de La

aofre rí ça , que, mOPlentanial:lemt, se nbLa va have r-la vençuda. No, ara ja
no sOi'ri8, rer.t8vH tan sols un a rrl.emò:ri� í'1Pj,ca cte18 cops enduz'at e

en la qual ja s '(l'Orie pa e la siI!lple be nauz-ança ('IE' no ser castigatl
,

La veu 11 pe ro, el des pe rta va :

Firma ••.

Res no s'havia mcguu , reG n o s'hBvia rüterat; la mate í.xa mà i
1 t

). ,

t t d
.

itt:a ma
_

e a xa p.i.oma ,
o es uos prop seu, ans nuan e , "emptadores con

un refugi nofinttj,u en 1a quietud d<ú qual aquell e?tat duraria, es

pe rl} onga ""ia ete rnanen t. .. }�ll e one ci Em t i Lnc en s c I en t , sense llen-
,

sar, pera amb une, vo
ï

ac í.ó e lece n ta L qUE? l' €r:lPenyio eap a la llum,
cap a la consci�nciaf amb una mena d'esforç tranquil que, m�s que
c on t r-ar i.ar , aea r

í

e
í

eve el seu cos corrjuna a í.gu a tèbia, ne r!lBr, en el

mati assolellat.
Uns dits s'adreçaren a' La SEnTa ba r-be ta i v a s en t

í

r que li al

çaven el cap. Uns ulls, a una dif:tlmd,a}suportah'LB, el fitaven amb

dur-e sa , lnexornbleA : u'l.Ls de persecutmr que, segur de 18 p re s a ,
"

s'atarda'rlé;.; per ell que per olla, interes��at en el. prpt)i pLae r ,

'DBsp=6s
'

els tli t s el van de Lxa � e Ls ulls e 'aJ.J unyaz-e n (i e nou. Aquell I
,

e surany be nea t er va reiluir per d í.rrcz-e seu , pero ben av ía t s "a dcnà

que ja no era La raa t eLxa mene de benee to r , Aque Ll o peti"t� 8£1c16, em

apa r-ença tan inofE'na1va � acabava fie modificar-ho 'tot" Fl mén , al seu

an t or-n , a d qu
í

r-Ln a Lt re cop L':\ solté'rv3é' hab+tua L i eLI el mí rava sob
,

ele seus ulle d'bome sà, feritJ si, t.ur-aen ta t i tot,pero en el
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,

id�nt
.

e tí A �!.l 1::-2 to ').f..

El cor li ba t-'", [J? ve. amb ]"OT'-,'S � e on e apaozd í.t d' 3r;ue lj�[> ncv eLt.e pre

sa de cone c í.ènc ta , i, feblenent, VB des-¡üaçl:r J.E' ['111 per -ljFIl de re[n��.
mir-lo sota el péll!:1e11 entremlé. t. l(!. va senti r COr.! una mà qut n a e no rme ,

1 Lnco n't r-oLabIe , que noné e 1 'exoès I:!€ La pròpiE� energia podia aturar. In

quiet, va esperar 1 'explos.i6 desintegradora que -,.:a. semblava im!!linent,
perb 010 seus dits devien posseir RlGun pode�, tota vegadA que, en lloc'

d_'aceel<-:rar el nou nov
í

aon t , les pal p1.�je.cions d e 1 'brgan anaren cedint
...

en v í.oLcnc í.a , l;;ra e J. fjF.lï;�' i�-: CCi:?:, de aenp.ro í es capverrí a eXfl0tac.ent i-

1 ';¡ d
'

'I
' • -

1 bgua qU8 quan pu ja vn tlL�:rf'r2 una (. aoue.i i es rjOSSe�; cap a es GaM res

llardo�H)s r:p It er10!"f.'] nc r-eena rj_� q ue no aG(�n��egu:l_ en ci e c()nta.!!lin!:l.r-�o
gràc:Lcs a un r:81:'ecte al qual, tot i el aou riesic, no eB partid sobrepo
s a r , Er� td€)n"tic, p ere; ub en cedir La Lnt ena í,�2 t dels aeur be tf; es, es

repleguv<:! en e ïL ma..t o Lx a , e e nue deixar de :"'üpica:x:, La J?J'!, invisible que

c on t Lnuava La s ova , �in:.1 f�e 1 p.:"t , E! J. GGrf:5.a anb uns ni to él eLí.ca ts i

aLhora enfortits P(L�' tot allò que ere projecció deL se � p:""()�ji es sat
.

an1�'ic. ArB. s'ap�:ivaeeYa doncs pe�' donar pes a aq ueLi a opreasi6 que,

contenint-lo, el tE)L,¡ n6s 'tC!'l:Uúo j., fine Ei CE':!:'t punt, l'estenia per

tot €:1 co s , Blls no en DIE,-'brio:.'"! t"lBi ros � con no ho saba en les noies

que s
"

enfil&'lven al s eu davant amb el ear e qu.í La.b ra e , pe zqub només ana

ven a jugar l'Avent ura superr'ic:l.2.:� de la carn, en l�qUf_ 1 ja hava en dei

xat d'intercEssr re� d'esscnciBl. Furtivanent, ell ajudava la seva vis

cera anb 18 .nà p!..p,na" J!.l'.ensam; ja en la nuese ctl'ellos, il.'laginant coo es

d osve st t.en veLo çnerrt , pez 110 _per(�re t enps , i Carl peY.' d<",;J.!i.l,lnt dels ge-

ncLï,s sorgirien unes cu'ixcr �"'":&l!l p1.fmes, el i protu-
be ran t , el ren tr« b181'lc i cansa't , les s í.ne s fluixes •••

Ara no hi hav í.a s í.nea nt vent re a , cap carn t-lST.;1:.ar1ya a l"abast del

?!esig que mancava , Undcatr en t ej.::, po1tci€18, un a cad« banda, passius,i
ell entr e tots Clos anb el Beu petit COy' que l'¡uiteva i, d'lm ex tz-en a

l'altre, repicava ma asa fort o a'aquie138¡la gai.re"bé fins CI. callar en

tra elE repJeos del seu m�n in�&ri T, pell endins.

1 In vell tornà e dir:

- l�i :["1!18 ....

Une rrí e a r'l��J (Iure t una rllicD Méa exí.ge n t - i pe!' Lne t í.n t VB endevi

nar que s'�;.r."iurm.ria eno are a l"It-;SU1.'2 que eJ.l el"; ze cobr-é s , L't1Spiaven
,

i aa í.s uí en al p rc c e e que es Elanifestava en el:!. Saba en que podien fer-

11 i què no podien fer-li, fins on pod Len ar-r í.ba r i q utna e ra la veu

m6s esceiert per demanar-li el seu nom Bota el plec de papers escri�8.

I, quan s"-excer:ie�, també sabien el que Se'l feien; si u�'el18 contenia

1 'altre ora pe rc ue tot, fo rnava part del mateix joc. Un joc fàc11r un
,

joc
-

eegur , anb un perrtedor ciesigna t des d' abans et' inic1c'1r ).a par t í.da ,
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¡!�i no havia vi8t ningú que t'es 't ranp a tan desca._.radêlr.lent:.
La fl� va tornar a aga ra r=Lo per 80t:8o la ba rbe t a i 11 sacsejà el

cap d 'una 'banda a 1 'altra. 1�11 es VE'. deixar ter, sense reaceionar, si
mulant: una feblesa superior a la que e en t ía , l-'erò l'aLtre, no aabí.a

com, se'n va a dena r , Devia �sser per a í.xb , perquè tenia bon joc. Ells

sempre dev'í en tenir r1�S bon joc que e ls Lnn oce n ta amb e ls qu.aL s

laven ..

.

V<::'1 sDIl1�ir Que de La p)_ se u co __ .lega !

Ja està madur, ara •••

Què vol.i a d Lr ? Pe n què ti e cop i vol ta hi hav ia una

me en la seva veu, com si ja vei�8 clara 1? eortide ?

El ae u oonpany replicà :.

Une. al·tra· pae sarta i se ran r'av ee coapta de a •••

Al)' 11 S q ne tj_ngups temps ne r-uen a r- aquests mot e insò} its, el van
tornar a aeafa.!' i 1 ':i_ncorporarerl de nou. };l cor se li diF1par� amb tan

tEl violència que se 1i v a pe ró r e cap a La .i lunya n í.a $ Però encar-a no Ara

II final, car ja torn va al seu lloot no aquietat, Bin6 ple d'incerte
sa, pe rcudí.n t contra Les c o steLlee , deAorÒenad8.ri(�ntt con un ferrer no

ven�''8. que erice re no ha IÏm!lI!UnJ:Jt!1nutu�1f"lh trobe. tel::1.'i trsc s egur- que des cansa-
,
ra � 1 St u trcbalJ fa tietls •

,

re a nb el s eu c or , Ere una ape se í.onada i silf:;nc1osR defensa �e l" estat

on a "havà a refugiat durant tE' n'ta estone. Ara el toruavf>n a un nón real,
fet de punys, (lA pens, (le cops feridors i de paraules bz-u squaa , irade�,
insult�nts; fet de sang a les genivos, �e dents arrencades, d'ulls in

flats, da narius esclafade� i e testicles adolorits ••• Ho va dir en

veu al ta :

Ho !

l hi va haver un noaar.t à e sil en cí , mentre els 'ÏOFi pol Lc
í

ee

raven. Va trencer-lo el de la piga Rl DaB en preeunt8r-li �

- Est�s doncs d.í ep osat Ei firm2r ..?

No digué ni si ni n'O, com si voleu�s fer \'1Uní.r aqu811 rsoment i
"

respondre a lA. t ra I!lp a anb IE trranpa , Ell t pero, no terrí a cap carta

Firmes o què <?

QU8D va r-e f'uaa r-ss e per ¡:;cgona vegada a cont e ert az-, l'boI!le li va

t.r-eure lec' mans de sobre i e�.liurà a les prbpiel? forces. S'agusn1;av8
bó. Aque]} repbs, potser n�s l)urg que no es pensava, li havia permès de

rec:obror-se una m:C8o 1'1 policta, com per comp�ovar-ho, va donar-li

una empe n ta que el féu r e tr o ce d
í

r fins a le pare t , r:,en�J1canY.'e.
Va mir::-:r el vun�r que sralçB.va, de Lí be ra drnent Jent perquè el po

gu�s exarrinar en tot el seu hprror i la instee tingu6s tenps de pene-
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trar di rrt ... G seu i apodc rru+ae �l(1J.s sous no rv í,e i dIJDt1:'osi.:HiZ'--lns. I ell

va �H18:- ":;üguint La truje ,-c0ri.ad' aquo 12.. .... nae-.a feta \.�C ni.e os,

res, a terrt a. no rev;..l .. lar amb els ul i o , que l'al't�c vigile.v8;
�e pàni�que el subs2.rgiao

l <-llenboras, El frec de cara, el punyes ve!ohrj.r i el p aï.meLl se

li va endut el nas do baix a dalt. La nuca colpejà el mur i la sanG,

que havia començat 8. qua:;.: az=s e du'r arrt el repàs, li rajà de :10U cap e-

o I a bOCEl i b6I'be-C8 avall. ()uanta n'rmv13 l)crout I)

;:1 polici(' ve. e í.xuga r=-s e 1H l:J.�l huru da amb ).R seva oarrí ea i ell ni

J. ' onada

e a va .:!lOUTe per a VOUf'8 IGS d:L't8das que hi d evz a h ave r c1eix.:�t. UO�l·ti

nuava a .nb els ul]'s o'b(;rï;S, fits en 1'110':8 q ue ten í.a davant, i l'alt;re,
pot s er Eloles tat per aque lla rü cace , va e n t'ons ar-ü í. el puny a let) con

y uee , Va llave r dB tenca r ilieB paz'peLl.e tJ me rrt re e;l dolor s e li enfilava,

pel fron't, (81) (·wrEn.'H, arsb una p et
í

t a oxpLo st
ó

que eS dila-:ïava pe r re

pr-oduí r=ae en t01; d'altres exjú oo
í

one pai-ca a Ls i e nca re i rnens se ,

TIer!pré., a 'aD 6 van venír eLl COl);] J:le1i�)d5._cs que: el. e e gon policia,
d¿-w de La taula, con cr o

ï

eva a nb un "szu8.ré! cEsi;ret i 1;111101"'8 ama t en t,

per si el s eu col.J.egt!� s'ex(!ecHa .. l'e.cò el xí cot ��3l',ava amo rit rse i

mesura, sàviament. l quan ell va estarr a punt de d e p Loria r-cs e , el va fer

rGélreç�u.' amb una punt ada de peu al sec de La C8Q8.

Al cap de mol'l;a es tona de no haver o oe z-t els It av.ís , ara ·tornà a

que í.xa r=a e , pe rb no li va
é

s r.ez- pe rnes de frecar-ce l'iYldret castigat,
car el poLd c í.a , amb 10 na nobre La ca ra , el tenia o

í

av at a La paret, en

Ulla posició forçada, Lnaguantc bIe ,

Ara firlnaràs.

Ho ho va pre[':unta�'fsñm6 que ho a:t:irr1à .. :En �'lateUt pe r entre els

dits g�e 01 lligaven, tornava � fi�er-lo greument» com un fflussol, amb

una sxp.re s sd
ó
cua da "jf¡d&ñJ:Fiftí!f.

]:1 policia, s e ns e cOP1.Dadir-se'n, tornà a aaaeve ra r amb 18 l!l(�'tf)ixa '

s -guretBt :

- Ara £lÜl3 firmaràs.

l aleshores va deixar-¡i el cep en llibe'!:.'-l:¡s t.Ell ho apro!'i tà per

brandar-lo d'una hands a l'a:L"trl? en un gest de denega o í.ó , :tU xiE:ot,
p�rb, no s 'immut� ni poc ni mo l t , e í.nó que va arrOIl8ar--se Ci" e spa tIles

i di�ué :

- Con et sembli. er mi •••

Aques ta accepta ei6 tranquil. ita v a es pe rrta r'-lo m{ � qu e La còlera
de monerrt s abans. Hi desE:obria una c10Clsi6 !'lés oba t

í

n ada que la eeva

1, tot d"una, et; sentí des-b�rd8t. }';ren més forts que ell, sempre ho

havt en es ta t , se nure ho se rie n •••

L'home VB tornar a colpej9r-lo d'a�uella flanerg r5tgica i aplicada,
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s'(Juria al' seus p eue , senS8 ao ab ar de preoipií;ar-;ti'hi, car q uan ja

t tOCBV8 fons 1 t.c+ es +a ncava al Selt entorn, elgú el v a subjectar i se

l"'endugué Elspai el111�\. I,€�;:� a i.e« è'tm ocell, e rrt r-e lea rlt:[útj z-e poeava ,

s"obriE'n i et -¡;anCa'JEH'l inees,ant.I'lent, e o ï.cant l'aire ple d'una llurl in

decisa, de Cupv8spre o d'a]b��Bo

Però no e re un a au, sin6 el 1.160 t que , I!lj_C 8.!'J'Ossegan t-lo, se l' 8,!,2
por-tava el'tre cop cap a La 'tan),a, cap a la cadira. S 'hj_ va deixar cau

re me n tr e e 1 pou neg r= ,pnjfl V0 al s e u e;'¡t.ontTe, sense a('on�e.sl1ir d 'apo
èermJ:'-��e;1l {'el tot, perç:nè l,"!s aJ.es, o les mau s o e:' q u e fos, continua

ven p'L·oter.in�-lo iI' en La ir2 Ten nOV8!!l("TI t cel anun t , }�18 (li t s palparen
,

una eu ba tanc í.a dura per La <1 'p L, l?, poc e poc � van ava nça r e Ls b ra
ç os e L

,

taUlI.?: J és c i a r , ]. n t�.U18 ... e

Una mà li acr-rí.c i ava el front. No i a nb un drap, (] ue era la seva

pr-o p í.e oarrí aa , li e í.nugaven La f;;_?'ne (�n(> 11t1l1T'.L[-'! pO{::;11t ern'hrtlT;8t' la fus

ta. eJ poper. }nJ es va ne1.xar r'c r , l.LiL�ra1j <3 un vl:n;gt' :i.ntc·n'l'¡inable

,'l1C' ef., E' p wr,ta amb uno fre qUb�cif: e f·.ga y',rifoSR., H� f1 es¿:r;arri fos, perb, era

que IDf:1Í no as so
ï fs cep fltF. Po t ae r a o est e ra el no t

í

u que 1 'obligava
a repet1.T-Io Bense 80scan6.
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fiw:; que , l)er l'eXljreos;t,6 d'en =a ueu , va CU!i1i)rendre que arribava a l'e�
trem de la s eva capacitat de re aa s uenc í.a • .AleBhoreo rep4rtí la maniobra

(le donar-}.j_ una puntada de peu i de suhjectnr-J.o anb 18 !'l� con t ra La

par, t per tal de privar-lo de caure a 'te rr-a,

1:11 tenia La boca obe ):'ta i respirava sorollosament per sota els
, '

dits que l'ofegaveno Aquest cop inten't8 desfer-�e'n, perb la Ea e1,'8 com
e ,

una pe dr-a que l"esclafava i contra la qual €!'eD inútils els seus esfor-

ços pctbtic�, mancpte de ve�i�able coordinaci6.

I La mordassa va co ......nve r-tn r=e e en aquella al trFl I!lè que pa s e av a i

t oz-nave a pe. �wa:r 1"6] seu davarrc , nerrt re ell s"al,.1 unya va cay als l.lr:.its
'(larre� 0.(l La 80i1P consciència. Are., però, encar-e- e za rn.é1:1 pe nós , car

e18 rii.is (lI? l'hoT'lf� J."GbJ,:!.g8ven 8 rect;ar deI!l,I)6Uf', .caire'bé penjat a la

pc re t , sobre'twes CHMes q ue es l-J_r;t;8Ven.
- l'li raare s ....

Altre cop una aiirm8cj_ó t:i.'f?\1qu1!..le., ne sur a , aegu ra... I, a con·ti·-
,

niu..ao
í ó

, Y1éf'l �G. o ope a nb 18 na plena con t r a el nas Clue enc- ra s'itlfla-
,

'\la sense deix� r dt� ea gne r ,

I. 'home va rEl co11 il'-lo quen
'\

qUt� ia :i. e 11 dave J la pel pou negre que

'\

obae rva I]lrl? ca da yeFtc da e ra !!!BS curt i ('ue a �,n fi es con-

verti8 en tm VF.¡j_V� roE-rE' jat10r i e ens e ob j e c te � Vn t.tncp.T' e).s ulle, anb

més f'or ça i j_i seT'1bJà '1_ue 8 'iP1!'10btli tzav":lo 1)0 lLn1;T V',< Rr-rj_bar-eli una

,V8U

..,., .

- ,'Je:,-xa, e J,l T'l� 'tC' iT f3 'ho re Ta � ••
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me'", <·�b4., que cn t ra.. r!:1 i ·��ü.,·-.¡� _"'cr,¡r-l"" i"l.:.lY''''i- i quo .... ·�·'II·b dL'l��,7.":I �I�" ....
.;t:::J ..:JCA ..I.. j t.,-i. vA. .Jk.yt;....... ... ....... -J_"-CI.- li "'-b LL! _.I: t-l...._t,;... J. _ \,..; t..,¡._..... 1._"", 'I"':'\.. ¡.:.. ..._u

nov au ont el ví.a t gr , aTr'. en une o aj. tI,'e:.:: e onó
í

c
í

ons .. No treve Gsav a l...·e:.::;,

n o vi: 16 rrí.ngú, 3i:p6 un p£' isnl,Ge blanc i negre d 'una mono t enLa implaca
ble i atQrdidora«

DeB'pl'DS tornà a distingllir La �;aula, fugaç1!wnt, car a l'acte va

cloure els ul]8 de nou , ACJ1H.l;,,:t cop , porò, hav ta t-;;.ngut}JcrlPB de .rGCd-

L.. lr 'tot un cürlC¿m:1ent C]#ir'13.tGcs : :�OD ta'lUt"�J -tc sobre lo ru st.a , els

pa pe re i 1:.1 pLona , Un:il :)..'.o;,�o. �1Uf] (if� nov
í

u d'un� b��ndH a l"a'�tra i sub-

aub 18 �atbliu. Hlla digu� :

I ve. rod.;:;jar-lo arib fÚ�'" s cun hreços. Vf: e en t t r- l'csü�li'or del cos

qu ec I'C1'!_)€njavn o on t ra el Ht"';U i I'1()rftol� :

Oh f sí !

I L
F
anar. •• L�arlbr8 HB vn moure 'V iolE-,Hl",;aJ"l rrt , (;0 � so s tnegue jada

pur un to::rra'trèu,ol, i la va deixar ana r , U no ve 0ei.xBY a na r res, per-
..

que re s no tenia. Bl�1;-lc i ne gre un 3.:" t r-e c op i de s pI'éB Y1 lh1J.l'l qt: e rc-
..

1;;:,ob::::VL gr8ci :.c, a-l_ seu e o bre eal.t ne:r"'vl6B. Va repf"ti-sif,i La cone c í.en-
�

cie, grs.élUl;1J.f1€:nt, li at8�sà La tauJ_8, el f!ql),?l� i J.:-t p_I OMB. Una be&ti-

tud estranya, pe r
ò

, J. 'adot'mia; li semblHV2 que repe-.;ia un ca tat encura

no ob:lidRt en el qllnl e).'n feliç ••• l 8.1eRhores es va de ape r-t ar del "eot,

espanta t en acu.dir-se�·l.i que pod¿.en 1'tL,:tR r-li novament aquell bebes
tar. t10 els he pe rne t raa , no e Le hc pe rne cr í.e !

FI cor li torn� R betrc �nb força,perb ara no pens- en les noies

que seguia ca caLe e e nurrt , car c cnençe v u Ei envoltar-lo 1:� dolça obscltri

tat d'un indret l!lolt conegut, 1;-; ce Lv La , Hi ere, sol ••• :�l cap va gira-
,

v oJ.. 'tAT-Ii ve rtiginosaDent i ho oblic\.a tot en aq ue !_la fe licita t sense

linits ..

Va sentir Que li redreçaven el cap, a potser noru�s B ·ho iMagina

va, però detl)ré� d.'aqnelll'lOv:i.J'1E1nt,la c onsc ibnc ta tornA a fer-se r!H�8

Lrap re c
í

sa i els ob je e tes que arree !'Jt� mirar ven pe r-dze la consistencia

que acabav�n de re�robar.

Va arribar-li nn a r-erioz rÈlpidaMent acaJ.J2.t\8. .thmllJ.:{!lm.I!lt!lBU!ml!1 dar:r:era

uns. pa �f)OS, pE'rò no es va preocupar èe sa be r q..;,e era, ni si era fora
,

o dintre sen que el soroll tenia lloc e tTo hi ha r i a ni fora ni dintre,

tot to!_'rnava part a'una ::::181>e ixz. re &11 't8.t que no aconeegu
í

e (�' apre ns a r

ñ gudanerrt , I a í.zb , ara , ere lr6n:i.c que £:1 tnTPH:'nteVl? una ní cs ,
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Lluità doncs per aí'e rma r=ae , si bé sene e enñue

í

asme , sense veri'ta

ble volun te t , En el fons, se sentia rce aaa IÍi..I!l.l:!'lmmarpa immers en aoue ï.La

3enAaei� indecisa on tot es diluïa, ell i les CODC� que tenia a prop,

que el devien envol tar i qUE' endevinava ries tIt1€' no lleia ..

r.Ja r-e no r as repeti, i aquest o op si que eren �assos .. Van aturar-
...

se a frec aeu, pero ell no va alçar el cap ni obri els ulls. Despr�s
,

d"un breu e cbz-e aaLt. d'energia, una d oo í Lí.t at d es conegud a tornava a

. aub j cctar-)_r> a aque J J !:p -t at tic p�nci�e�B Lnr.oní ne �R on he v i a caigut
des cue alg� el va treure del pou. Dc tota Mr�era, BrB Iu placidesa
ew corsb

í

nava a mb una ní.c a c�'aYlJoiy.E\; ja vo rn ava a SahBT' que alJ�) no

-duraria, que d'un monen t a l'aJ.tre l'ar:rancf3.rien è¡eJ s�_Janci i de la

qui�t�d per colpej�r-Jo i colpej�T-lo i colpejar-lo ••• ! to� recomença

ria, r-e c o.nen çe.rí a in'te.rf'¡:i_nablem€'nt. No ho v o ï.í,e ! fIo podia •••
Ohri. el�\ uLl s que havia t or-na t e tanC8!' z , ;)er dam-rrt fel rrra

ç
re

pen._;j8-C Ci La ta ul.a , va veure els pape r � lEI planet, ae pa ra t« per J!lig
pam �e fusta vella i plena �e taqu0G de tint�.

Elc polic:!_ef:, no e I devien haver pe r-dut de ví c te , ])€J:,q\.,H' ara va
,

sentir que la veu tornava a dir, aegur a flue el I cOI'1p"enfrü' }_'abast
el e 18. p2 re, ulf::'

No es va noure bens ni ru ca , ni te nen t8!'J.[,O Q el. "3 i1J_1�. Va e on ti-
I

nuar P.l.fur3nt la pLona , objectiu proper i sbf-l,s".:able, re!'nci Lmme n a i do-

fini tiu. !j i l' aco ep sava ja no h:l. h811.J':!E'rJ pre ocup ac I on El ni cops. No hi

haue í.a res. lla blana qu
í e'tu d que enhetave •••

Vc_:¡ lluiter contra e e u , fastigu""jat, i tot de fe�ci{if:8 anteriors,
l' . � ,

d
-

l' b
-

t ri'
_ ex

í

s tenc
í

a (" J.es qua s 19nOl'2.vt:, "lfl ven () r i:s: 01"; '1 una COJ:'.l un :�a-

mell de flors ve rne Lr es. l tot sagnava. )�e C3:!:'n era !'lés tendra i le

sang que en rajava né s pure, que La ('lel s eu COs. Però no po(lLJ dec t-tí r
..

per que sagnava n í. que 1/0).i8 .. \¿uin gest s?<haria fj<;uelles p z.aguee 4? I
,

si sJequivocB�a ?

La suor li xopà 18, caz-a , el c oa j e I.s I!h?mbres é'feblits i dis_";ants ..

I La :pl0ina Gra a1]1., i el P:.\í)8rt i ells quo 0sp�r2ven� ••

! ell, ell que també l�S¡::E'raVR.

J:
... . -, ::I')_' i .... ..¡'81.'0 era une f7spel':? ac t rva , J e sp era II aque .í.e s ter des que J._

caJ 11::1 tl1ncar per TEp;:roba r un+e u defin:í_"tiva , Ve sen til ,;:,1 e cop s al seu

(l anunt , però e F.t...l' df) ls p o i j_c�_e{� no f.� 'h;:vie I'logut. Ai'1b 1<1 imaginaci 6
r-e pe taa un cercle en el qual s'rll:ivia d e rxa t ar;�2:81J i Que ncaé e tenié-,

una o oz t í.da , 'va 't!1n0ar 818 ul}s per Aof1"j_!, en a
í

lenc t i A Ien f'o aqu oa

els cops qUI) el neu C08 re co rrtava :t 8éfYll:Lotà .. Però era un pll)r ini;e-
..

r í.or , inv1si-blc aIr' botxins, i len 1] '='e:rimeFJ qnpi¡;n dariun t l ..·s ff.Jri-
"

des ve rme ï.Lea que es pos ave n 8 sael"al:' l'l�f:; �bnY100S2[1len1j.
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La font del plor ec va Dege.l:, I)erb e...i.. l.,u�'!.'"¡en�¡; dur'ava , Snl1.l.Jrc s e rt a

aixi, di a de. rEC n' ('1ia , nit ;:::'e ra n í.t , � � YH ní.rar <h; nuu La P}_OI él,

per, La -caca que eLs Sel)8r8V[!. Una (josa sef.'lbltmt a Ul1H ur-pe da la c aga r=

r«ipar-li e L pit i e L CO)_' se It Ll"ans dar re na Les urpes que re;;roeerüen

abans rle re"t0!i1ar. Ya respmrar a ¡¡rons, fugLlt del na ï.e on ,
i bellugà els

di te, La mà •

..

�t ' t' J.. +
.

1 .,
.

1
.. ,

..t1. uxa e..L 3GS J.. \1-0" Y'2, If'1L(")OJ__.l1JZor-ee •. 'ero ne(�

.

qu'í e tU(i hi- hav:i.::. hi rar8je�, incapaç de

a una enca (1e pa J. •••

Va inGlinr.l1' el cap- I a ra 110 va Ot·,ld.c� que .l.i [-i::'lar_,uessin La plo-
- . . ."' .. � .

s eu.s a i t s ,
(1001.1.D J. bus c ar ,


