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x L • EVOLT nsr, TER....NI''j
:r, \L'any 1938, un arquitecta hangares reeident a la ciutat de ..ex í c va cons-

1, truir una casa en la qua1 aplicava une principie que podrian resumir-se
J així: els edificis han de rebre una expressió particular que ele 111 ui
i

,J 6epiritualment al país al qual pertanyen, i acueeta expressió ha de pro-
venir de l'ús dele materiaIa más pacuIiars que el país produeixi •......... , \La casa a la qual fero referencia s'a19ava en un barrí arlstocra-
tio. el p~opietari jera rio i l'arquitecta va tenir les mane ll1ures par

". "fer ai10 que rnéa 11 plaguéa. íJompra una quan~itat considerahle de padra vol-
canica i'd tuna mena de granit roig que ee troba a la val1 de ~,~xic 1 am la
combinació d'aqusot dos elementa, coro a base de la concepció total, reex!
a enllsstir una obra que era discreta dee de tota ele punte de vista.

L'ame va dirigir personalroent, coatat ear costat de l'ar-
quitecte~ el pie més alt de la caaa, que ea pro-pcsllvahabitar, 1 el dletrl.
buí de la manera que li va aemblar- millor, mut í Larrt erroa í a i a19ant una
gran quantitat d'embans que convertien la peC;a en una mena de rusc: L' r-

'quitecte deix:ava fer i aprovava l1beralment, pagador de la gratitud que 11...
mer-e í x í e el t'e t. d ' nave r pogut plane,jar de gus t tota la resta de XaXBBlIlt

lee obres.
1 11 va quedar una casa tan eur-opea , que va atreure pr1ncl-

pe.Lmerrt a. es L·ra.neersd t aquella par-t. del mén , Iion va estendr-e contrae tes
dtarrendarnent a t.xe cs , poloneses, .alemanys, ruasos, un Italia, i a une
quante jueue de nacionalitat difílment definifile ~» per a la gent que no

.podia fer la seVH coneixen9a.
'om que l'arquitecte tenia preocupacions eoclale avan9ades, va

construir les babitacions de terrat per al aervei amb fineetree tah cla-
ree i tan amples com lee que agraden als senyo1"8, 1 les va dotar d'equlps
eanita.rie amb ai~a freda i ca lent a , de manera que haur-í.en nogut plaur-e (
a la mlnyona más acosturnada.de la terra.



Podríem dir, per ésser fins, que organitzaran festas en las sa-
ves habitacions, en -les quals pa.rticlpaven homes amics seus, que'es queda-
ven fins molt tard de la nit i a vagadas tota la nit saneara. ~s ~lar qua

",a1~o no constitula una regla general, paro ala aanyora, que s'irriten no-
más de pensar que les minyomes puguin sentir impulsos a.morOBOs, troba.van
tan grosas. aquella falta que l'havien de repartir entre totes 1 en sofria
un mica. la reputació de cada una. 1 a más, raia tan mal el pensament que
la taca del éerrat s'ebtengués per tot el preatigi de la casa, que el pro-

"-pistari es va sentir obligat a pre odre mesures, consulta amb la sava dona
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Per las ospeclals inclinacions del ~~ propietari, la c sa

va ésaer inaugurada 8mb solemnitat i van haver-hi discuraos que enal-
tien l'eaperit d'empresa de 1 tamo, les SBves virtuts cíviques i un es-
pecial oop d' ull que , aegona exprsss1ó d ' un deIs oradora, consti t.uí en el

fonament honest d'l.lna fort1lma en-la qua.l podia. mirallar-se quaísevol am...

bició de bona mena.
\ \.uospréa d'aqueet acte, la casa entra en funciona. Gombolda lee

famíliee amb la manyagueea dela babitatges bons i la gant doscobrí, en 1
'\coinoidencia d'una mateixa. tria, que tenien una identita.t de. gustos 1 una

,manera seroblant d'entendre la convivencia.
1 ~s segur que tot hauria anat bé ai lee roinyones no ha uea-

sin intarp~etat erradament les ganes que tingué l'arquitecte de servir-
les. ¡.'I::I. l'efecte que ela va sembla.r que aquellas habl tacione r-ans , les
fineetres amplss i el confort que boro posava a llur diaposició, no era co-
S6 per ésaer agralda., sinó que significa.va el reconeixement d'uns drets que
era absolutament indispensable exercir. Van perdre al captenimant que és
bo que tinguin los cria.das, adquiriren una mena d'urc del qual no sabien

\.fer úe i conLestaven a lea aenyoree a19ant la veu, 8mb unaabsencia de ro1-

ram6nta qu revoltav8. Per aquest caro! de ltemancipació precipitada, arri-
baren flna a sindicar-ee i aleshores si que stenaenyoriren del terrat i e
feren fer la llei.
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a cada.ÜlDKa.tIx Ival una carta circular redactada de la aeguent manera:
"'lIistingitllog ter i amic: estudiat par nosaltrea el problema de les mi-
nyones 1 la aova maner-ad f interpretar la professió, ens ha aembLat que no
hi havia a.ltrceremei que l:.reura...lee del terrat. Par tant, us agra1rem que
prengueu una.don8. de fer feines, o digueu a. la vostra eerventa que es qua"
di a dormir a casa sava o en llogueu una altra que s'avlngui a aquestaa oon-
d í cdons , Aixd he daixem a conveniencia vostra. 81 cae ée que pel 5 del mee
ent.r-ant,heu de de í.xaz- lliure 1 thabitació de terrat que us correapon, i com
que a11116auposa una Rlodlficsci6 del contracta, ua rabaixa.rem tanta peeos

. "'-del prau del lloguer. Segura que el voetre elevat oivlame ua obligar a
fany.ar.!.voeen el compliment d f aquesta. dieposici6, aprofi tem 1 'avlnentes

----
par a Qferlr-noe a.mb tot 1 per tot. El Propietari It _----------ll' .

Ja s'endevina que l'a~o, que tenia l'enginy de convertir 'en
\negoci qualsevol pas que 11 fes donar la Qo~ienc1a, havia. pensat en l' _

pro!i t-amerrt de les babi t.ac í ene que quedar-Len lliurea i va posar uns anun-

cia ale d í ar-Ls en ale .quala oferi!i a matrimonie honorables (eense filIa)..
i a aeoyore o eenyores aole 1 de recone_uds decencia, unes cambres de ter-
rat aeeolellades, independents 1 amb·dutxee d'aigua freda 1 oalenta. El
preu que 2KiB~a8axE en demanava venia a éaaer, poc más o menya, tres ve-
ga.des l'import de la rebalxa proposada. ale llogatera.

Aix!, dones, una nova gent d'una a1tra qualitat humana va ha.
bi'tar la.casa ..Poetee, pension.1stes, funcionaria, una v{dua que encara fe-
ia be deveure, i algún matrlmonl del, que poden viure en espa1e pet1te

\une quanta éasers d'seperit no-van poblar el terrat. Van anar-~també,
. \.o..o.t..<\, \mada , que podían eanv í ar- de caaa me~ eenae que 1'esperit e í s fes mal, 1 an-

tre elle jo i un goa que em pertany1a.. ~ra un gos notable per mo1tea 01r-
cumetancies, dtun DU.i:X.Bi;a lntal-lecte que, tard o d'hora, tothom que

-,fe1a. le. aeva. coneixen9e. a.cabava.per envejar-11. Era aere, mesurat, no tor ...
mava mal cap judici senae sospesar les cosas aea de punta de vista opoeata



.t

la S6va amiga, un ~etl·t·t 1 d alo~s nue abast~ a~ e oue tenia .' e v ,~ ~t'" :l una ¡;-re;{ll!na
a
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1 qu~n prenia un determini el guiava. se~pre la justícia. ~ai no m'havi
.su¡.:.gerltres qua supoeés obrar tor9adament o que 'indula a error. Pero
difícil com é s trobar cap cosa aenee t.ar-a , el meu gos tenia una aa Lut, de-
.licada, patia. delpit i era precia tenir-ne cura.

L'babitació que ene va correspondre astave bé. A mi mta re-
dava.,poro a.l gos va entusiasmar-lo resoltament • .lID va donar a entandre que
en un eatatge d'agueeta mena s'inclinaria a prendre'a la vida amb más.cal-
ma i, a dedicar-ee conecientment a lea coses que perduren.

Jo no havia frult mai, oom aleshores, d'unes matinades t.an
mestresaes del món , Muntany9s altes servien el desvetlla snt del sol, 1 1

primera llum de cada jornada omplia de blansea la meva sortida. de les nits.
La inquietud ero d·on~ una treva. i 'va semblR.r-me. que podía ancorar Borra an-
dina d'un port aroic. ~9 sabria ooro explicar-ho, parque cap ciutat no m'h -
via ofsrt abana dtaleshoree una pau tan adormidora.

,Pero hi. ha designie que fan t09udament la seva via i no ee s p
....

maí, si la ca.fícia d ' una calma ser-v í.r-aper- a c ongr-tar- .amb más for9a. una. te
pasta,. o bé quina 'Placidesa protegeix la car-a fosce. de les ag í tací.ona ,

En aquell cas ; la. historia ~tar par a-ervlr';"sedel meu eos per-

deefer-mar una petita. guerrar Es oxtraordinari com van anar les coses i
ara. que n 'he de f er- la nar-r-ao.t é ·mtadéno que eIs eLement.s dela qua'l s es va
servir ltatzar fluctuaven entre una concepció simple de l'argUlIlent quoti-
,dta. '-el que lligaele capíto~a de la vida de cada Ú..i-una manera barroe

de combinar l'imprevist.
l'!.S el cae que un dia, una gran) eenyora alemanya que vivia 1 pri-

mer pie va r-sbr-e la 'viaita d' un vell antie. Feia' mol te anys que no s' hav en

vist,pero es guardaven una mútua tendresa.i quan la senyora va trabar-s8
"\ .en pr sancta dta.quell~ estimada persona, el celobartccorresponent casa

sava va divulgar crite de joia per tot ltedifici.
~l fora.ster venia de l'orient m~s llunya., i portavá,.per o e uiar



-Ja devau suposar que ue crldo par tal de parlar de 1 ,desgra-
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1; art, 1"ar'queof ogí.e 1 el dinar. Aquella pe~a exotiS8va recórrer tot el s
pisos, en visites de meravellar, fin·s que un dia algú va delxar-hi caur-e

,
unes gotes de te; va provar de treure la taca amb diversos líquids i final~

t ~ . \ t émen portaren el ta.P1i ale estenedors perque e aeaeqv s.
, H:l,e'habí.tant.s del ter-r-at , que només havien aentit parl r de lbb-

,jacte dtart, mostraren una gran tafaneria per vaurell. Pero Gl msu os' i
jo, qua teníem un especial concepte de lee coses de Di. la gent rica, ene

\ ' \captinguér>sro dtuna altra manera; afectarem deeinteree, coro aiel nostre es-
perit-contlngué_selements mf:lsva.Luoaea que qualeevol paya del món exterior,
i no ens dign~rem fer la visita del tap(¡ fins que tothom ¡'hagué comontat
elogioeament.

\
estav,a, bES, pero no pas tant com volien fer cr-eur-e , El gos va 010-

rar-Io senee preseas i devia agradar-li -no pes des del punt de vista. e ..
\ L ,tetio, \;lB clar- perq.ueva comen9ara manjar-ae'l. I se'1 menjava tan de gust

...que Jo no m"haur í.e atreví t mai a contrariar-lo en una cosa com aquella. n
, ,jueu ve! va.dir-me que allo era molt gros ique podia portar con equenoles

grav!ss1mes.aig contestar-l! que jo.no ho crela a.iXí, que sovint ens oom-
Q¡.pl~em aM bastir muntanyee a base de coses insignificante i que ei la gent

/ . ino exageres tant, tot tlndrie. millor mesura. De fet, el jueu tenia rao., .

Per-qué mi tja hora després, quan la eenyora aLemanye, va saber que
del seu tap{s no-en quedava 'res más que una quant.s centímetres de serrell,
va fer un gran crit i cnigué eevanida~ Tota la casa es commogué i el mateix

,propietari va baver d'intervenir.hi; em va trametra un propi mb l'encarrec
de fer-me pasear pel seu despatx.

En preeent,ar-m'hi em digué;

cia.
\-Quina desgracia?

-1m caeos així, el finglment 'a una mala acció. Ca prago que
j~~~~~.~JX~~.x:~
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jugueu amb cartes netes. in voatre gas n t ha fet una com unBi8ma f% itats

que no té responsabilitat civil; a vós us corraspon reepondre de les se-
ves accions.

Jo no estava pae d1sposat a oedlr:
-Ja subau que hl ba una determinada classo de tapi~os orien-

tale ~ets amb una fibra vegetal.que és particularment gra-
ta alp paladar deIs gaseos. En aquests ea oe, l'amo del ta-
pij ée la persona más indicada par a tenir-ne cura 1 no p e
ele propietaria de goaaoe del ve'rnatge•••

'-.Aixo de la fibra vegetal éa mentid~t
Sstimo tant la mava honorabilitat, que mai no m'ha a~radat que

nlngú posi en dubte lee mavae paraulee, Aiguin verltat o no. Vaig a19 r-
me dtuna rovolada i vaig sortir del despatx donant un cop da porta.--------~~-------- ~ \ ------~------~.Qu~laevcl persona. hauria entes que ltafer era enutjóe i que va-

'-lla m~s no instetir ...hi, Pero el propletari tenia l'enteetament deIs rice
xarribar

i al cap de poca eetona em feía x.a._X&% una nota redaotada així:"Ua dó.
no vint-i-quatre bores de tempe par treure el goa de la casa , ' ranscorre-
gut aquest t~rmini, si no cediu, ,!ctua.ré.tf

Ai1~ era vexant. Tota ela veins del tarrat ho oomprengueren i .1

a'indignaren, BObretoj un ~ txec que no va poder resistir ti

ltimpuls d'anar a trobar Jli:xlatlDll:tJlxau l'amo per fer-li l'a.mena.98. que, sl
m'obligava a fora.gitar al gos, ela veina del terrat matarian qualsevol
dels gOsaos dele 110gatere rios que tenían l'habitud de pujar atxx.xxax
.8. espJ.uiar...ee , gl propieta.ri respongué que no podia. recre el matetx tr 0-

te el gas d'un senyor- que paga dos-canta pesoe de lleguar, que el d.'un ho-

me que nomás pot pagar-ne ~renta; el txec va replicar, 'Poc más o menye,
que ela ~lsseVOl~ tenían aquesta mena de mentalitat i que ja

vindri~ el moment en el qual teta elle se'n farien set pedres.,
.iU:Xlll)~:t&~X Puja novamerrt al terrat i ene digué que lee rela ....

. *e í.ons pod.í.en cOQ;eiderar-se tt-encadea, que havia arribat e.,.lmoment de con ..._
';~. _ ~~~

~~~~



,

minar par falsos sentimentaliamas, haurem perdut el comb t a.
b na de comen~ar-lo.

Una gran ovació va éeser el preml d'aqueatas paraules 1 jo matelx, que
vycga~67s6é ~ ~~a/>$.e~~ria-ii,;iV.~*~ J.J ,.len.'f'>~r

<~
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Biblioteca d'Humanitats\ .flar-ho tot a ¡'aoOI6. ni hagué algún eeperit puesil ....lanim, algú p8.rtida-

ri d'entaular negbclacions i fina de desprandre'e del gos Bense llulta,
parÓ en general un gran anardiment impUIB~ les deois,lone da la ~ant del,
terrat. Ens e ntíem forta, parqUG la justíoia ena fela costat i tenía la
aansac16 que, a í ella eorr-tr-,ho raríam nmb un gran oor-at.ge ,

Dlaao!'tadartlGnt, en aqueets insta.nte d'ardldesa, un gos !1;be.S80ttl
~d 'un veí dal principal va pujar cez-carrtel sol. t.' incli110 a &~ »lrBlilll que

no ds.tractava d'una provocació, que l'anim&l nI tan sole va pensar, en
aquella moment.a, que la s-ave. pres~noia pogué s of'endr-e ningú. PerÓ' é11 i,. ,

noaaltreo erem ele motiua d'un ep1sodi qua hav1a de daeen~o r-S8 lnexe-
rableB'ltmt,1 cada trpreniu el 1100 que ltatzar 11 a asnyalava ense opo-la ,
ear·hi ~axEB resistencia deIs raonamenta.

k!.:l ciutade- txec va. agafar el "baaae t l' da bur-aada i aenae que nin-
gú ho pogués evitar el Ilen9á al carrar par damunt de la barane. Ltale'
se'ne va prendre i van pasear une quantA minute abana qua al~ú po~uéa

. fJ..-formula.r objeocions; jo vaig ésser el primar _ prendre la peraule.:
-Le s coaea tal com elgu1n: ailI:6.d' ar-e ho trobo In juat i fa-

ria. qua.lsevol aposta a f'avor-de la innocenoia del goe •••
. ,

61 txec m r a,gafa. pel bra.y L, diriglnt-e8 a tot , digué:
-No ée el "ba.eeet; &Xx» pel que valia o pel que repreeent va,
el mobil de la meva eco í ó , A.1xo que bom 11en9e.t 138un símbol;
és la vanjanpa par cada 'Una da lea vagnd&e que hem hE.\gutd
cedir la dreta ale habitante de l'aseala, por lea vagadas que
bom ens ha tancat l:ta~XI xal1JlJl1Bl'aigua calenta a.bane que a
la rent.a de la casa, par las huml1iacions sofertes, par 1

. gana que paasaríem ei haguóssim de comptar amb la.K noca,

provid~ncla de tate. aquesta. gent , No osdlui 51 ena de í.xem do-



6 - " ~" ·~·~t.Auti'l~~a de ar~ onaa vegadas s e una mica rapa.tant vairr.ae r-enyer- la ma d -,rn -e {) _
(-. 1 oteca umamtat,

cional. Xotsoguit BX~ ene entra la pruljad'organitzar~no6 i toren nome-
"-nades' d-ive~Bes ccmí.aeí ons ¡ deapréa, va sembla.r omentaniament que lee nca-

tras ganes de fer coses mancaven d'objectas dlespecial dedicació. Alesho-
res, un- f'unc í onar-I de l'eetat va dlr que, amb el perm_í~ do tote, e ntha_

via d'anbr a trebal1~r.
-Uo us"he penséesiu paai ...va dir':'liel txec- Des d'aro.

slhan aoabat par a noaaltres lea petltes obli .acion~, el,de~res de familia 1 la derla de lea tnclinaclone coquinss.
ada ú ee de ala ~~~i tots plagata som els servidora

dtunafany justfesire.
,

Per primere. vegada ens adonarem de le Frendses. de lthora que vi-
vIsm. na esgarrifan9a va recórrer el grup, com una alenada ds v9nt da-

'-m.unt d' un camp d bLat , i tote tragarem e l.sprojectae de futura hero:ia-
mes. ~~-----------------------------~1 aix~ que el d~eeanB no va 'seer prou llarg psrqu~ la fantas1a
teixís quimeree más altea. Perqu~ rnolt av1a:t va venir 'a veur-e t ns l'advo-
cat, del propietari, amb un gr-an plec da paper-a sota el brat;.

-SenYOl"s: -digué ...s'ha com~s un delicta de danye oontra la
<,propietat dlaltri i vine a instruir les primares djligen_

ciea. Doneu';'me
dat 1 ~ aexe de oada un de vosaltres.

Una: gran riallada va..esbatanar lae boques,vaacarar-l:3e a lfadvocat 1 11 pregunta. si prefería
Ji'

mant o que el (oragittSssim fent úa de le. violencia..

de la meva gent; alFó,anar-eetn voluntaria.

•

-us guardareu ban bé de tocar-mei -diguá l'home de lleiQ-

Hi ha cinc o ais articles de la conetitucié vigent que

m 'emparen, i a part dtaix6 represento ala alta interes-
" EJOS d-e la justíoia •

Jo 1"1 va í g r.BB,J!)u~ contestar qliJanoaa Itres re reenntave una no-
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Biblioteca d'Humanitatsva concspció deIs drete de l'homo i una novo. 11e1, i toteeguit-ens abra 0-, ,
narere damunt d'ell i el 11en~arem esceles avall d'una empenta. L'advocat

\
z-odo'La pele gr-a one , i e~8 papera que duia voleiaren fent remolí, perdant

d'una menera. visible el seu poder ob1igador.
~ ""lJeepres d'aquestll victoria inici~l traoterem d'organitza.r .tax la

'\ '\. ,
resistencia.; va.rem fer un fon.s comu amb ola dinere i ela valore de tata,

i una llisto dela quev Lur-es a la noetra dieposici6 • .Aq.uest darrer r-ec omp-

te ene va de sc or-at jar: ra"onant-lo reolté, teni!3lI! menjar ner- un p rell

de dtes.
'\ .

ac or-dár-em t rame t.r-e un jueu al car-r-er, arJb eLa diners neceaear-í.e pera
-,a.clquirlr provisionn. hav-íem compres qu ......e:ru necassari far ...ho de e6:>uida,

abane qu~ els rioe s'organitzessin. ParÓ ja ura ta.rd: el jueu no va po-
"-dar pasear del 8sgon pis i retorna amb ela v0Atlta esquin9ats, eacahellat,

<,
i umb el rostre pnl-lid.

-Eetm ane e t ja te ¡ -d í.gué ,
'-La notícia ene va. atuir. Un pOlcnes que ha.via. e~tat óf"icial de e ..

serva, s'aasegué aterra i, agafant-66 al cap amb les mans, digué:

...'tO tenim s~lva.oió.·l:ii ha un ada gI militar que diu q e

pla9f.i aeset juda éo -plEl.9avencuda •

. iiJ.f!.Unea dones comenear-en f.i p.l or-ar- i la moral de t ot.e va descendir.
- ~~

O, per ésser ben oxao t.ea, la moral de t ct.nom except.e el ~~ txec,
"-que cent a une gran ·rern¡eaa de car-act.er-. Arnb la aeva veu dominadora reque-

rí la noetra atenci6: ,
...En tot ces., el se t.ge sera mutuo Parque dominem le. verti ..

c¡;l1 de la porta d' entrada a la casa i tanlm en el ter-r-at,
dos ...cents-cinqu-anta. t eat.os que pocero util1t.zar C07\l

projactils. 1 a mes ...afegí ... t.enim l' aigua de l' ed ifioi a-
ta el nostre control.·

• , <,
Era: cer-t• Allí hi bav í.a, a tia»,s:.t1 t abaat de la ma, ele dipo i te que

nodr-Len les. vence de plom de la casa. O.uina f'ol~9 ene d onava el aeu do-
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limants, perÓ nosaltra8 tenlem

Universit~tAutónoma de~arcelona
Els aenyor-s ena lirX avant.at jarien, aegur-amerrt, en qum'ltt~tiifI~4.ats

-~!~.~

el líquid indispensable, sense el qual
mlnit

la vida es fa impoesibl~ ~ "<----_------ _____..
o--- >.::--"Tallarem ela conductas de Bortida de l'aigua. Abane, algú va pro-

posar ~mE emmetzinar-la, per-d fou objecte d'una general reprovac1ó, per-
, ,que aen tLem la.nec eae í,tat de 1'er elevada. la llui t.a, respectant uns prin-

cipis sense ele quals mancaríem de la simpatía de l'exterior. A m~e, no
teníam cap metzina a lano8tr~ disposici6.

Lee donesarr~hcaren lss plantes dela dos-cente-cinouanta testos,
" .amb l'encarrec d'estudiar la manera de guisar-lea. Ele hornea ena repar-

" , ,tlrem les guardies, establírem torne da vlllilancia i fou nornenada una co-
missi0 que havia de dedicar-ae a redactar un document que expliquée els
objectiusQiBxj;Kx~lDE%XKxti;gJ.t%&que pereeguíem i tot alIÓ que tractavem"
de reivindicar.

-,Va iniciarles una lluita terrible, en la qual tote risc&vem de per-
dre l'alta qualitat humana que ene ere. tan grata. Cap al tard, quan coman-
rava él fosquejar, va registrar-se el primer fat de I3l1ng: un senyor qua
Lnt.ent.ava eor-tí.r- furtivament de la casa fou 6sberlat por un dele noetree
t.e et oe ; va q1edar es t~s a, la vor-er-a, fins que eLa seus iltl!llll l'estiraren
per les carnes i l'entraren novaroent a l'edifici.

Vinguerem la fam per ale uns i la s~per als altree, lee llarguea/
ni ts de de sve tLkament., pr-epar-ant,i tement sorpreses, 1 les vacil ..lacions
que tota lluita comporta, els dubtee sobre la justesa dele ideal s en pug-
na i l'enyorarnent de la normalitat.

<,Una quants periOdive intentaren trametre corrseponeale. Pero la
nostra temenca .·que ele rics se f 113 fessin eeus abane que ele foa poa-

" .aible arribar al terrat, ens obliga a negar-loa el permie d'entrada que,
agitant banderas blanquee, ene demanaven dee del carrero

El govern va tenir en a.quest cas una reblesa imperdonable. Es re-
,

cblzava en les claeses populars, pero com que estava influit per la bur.

gesia



· ,gesia, va optar per no decantar-se per cap bandol i no t~nia altr~ preo-
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Efumanitats

,cupació que evitar que la lIcita e'sstenguée pel país. Procura que no
aefn fee publicitat i va ordenar a la policia que cenyíe la caea. a b 'l:n,
cardó d'hornea, sense intervenir~hi majorment. Les comunicacions telefon1-,
gues roren interrompudes, ée cIar, i quedarem aillats, abandonate al nos-
tre propi 6sfor<;, amb la convicció que el premi vindria d'una més gran,
resistencia.

Al cap de eene , \
dí.ea , una de les dones enfolll; agafa. d' impreviat el

\
i baixa lea escales apreseadament. Sentíre~ renou de\guardia de la porta

baralla i no la varo vaura mai m~s. El dia abane bavia 8stat victim de mi-
ratges: veia menjar en el no-rae i 8'h! precipitava amb la boca. oberte.

"-La eituació empitjorava cada dia, per la manca d'aliwenta, pero
aabf om que la BeJt torturava ela lt:H.tDf~ i que alguna dtells ja s'ha-
vien tornat bol~. A mée, comen9ava també a eecassajar-loB el manjar i *
tenian la deseeperació de veure que l'autoritat no als aseistia.

'-üna nit en la qual em trobava. de guardia junt amb un company,
varo veure que par un dele terrats ve Ina s 'e.cost.ava une; persona, BJTlb un dr-an
blanc a les manso Li crid~rern que no avancés más, i reapongué que era un
amic, que no n'havíem de témer ras; un cop detingut i interroga.t, va re-
sul tal' é aaer- un r-epr'eaen t.ant de Ls qu quera, qua venia a portar-nos aspi-
rina i panets de Viena.

Quina provid~nciu, Senyori Aleshorae s! que pOdíem anar a xli l'!!.n, '- \ca.l~ de la victoria, parque estavem en condicione d'a. uantar aquest minut
de mée que, duent-Io dLavantatge damunt de l'adversari, dóna el triomf.,

Noves energíes assietiren el nostre comba.t diari, i cantarero him-, ,
nes perque e16 enemica comprovessln que no defalliríem ma1, Llen9arem,
t ambé , pamflata de propaganda, pela celoberts, invi tant .a la rend í c í ó , 1

reeix!rem a expressar tan claramant la nostre. capacitat de eUbsiet~ci ,
que quaranta-vuit hores més tard ele senyors ens a.drs9aven un parlamen-

a.ri encarragat de capitular i demanar~nos condicione.
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Ara no pOdria. dlr ei s bb1"em §eser Justos o si RH.'Mot¿fd 1R fR.tats
portar par ltembriaguesa del triornf'.t!.1que puo a.firmarás qua aqual1

t \,plB.cic1saEi.d abana no torna mal mes, que, rete ela Oompt08, no hi hevia
-,

ca.p guany que justifiqués la pardua d'algun oompan astima.t o de . arao-

nes que altE a deegrat da no deaer del nootre bra9, eren eUBcepti le
"qua hom hi tlnguás tractea cordiala. 1 a más, ens queda el pe eigo-

lleig de l'aventura, que no ene .va deixar B.seosaegar mal más,
Ai~6 aí: tenlm -i~a guardar~em.. sempre-_ una ca.rta que ene va tre.-

~e les lnternaoióna.ls, en la qual ee f ns fel lel t.aper la noat r
. \desgrat del seu oaractor excessivament local. !Joro ne diu Que

metra una
. llui ta, a

el nostre cas ha est.e t degudament enct.a t 1 que quan vingul 1tbora de
\

les gr-ane ccmpensacLone , ene sera dena t p{lclicament el premi.


