
daus, caries. Les parets i el sost~e es- ¡¡molts accessoris, pero pel que diu
tan ennegrits pel fum, no sabem si de- yarros va sortir molt bo. La boca se'ns ~ixo era. cert. Tres ~ ies d' ssal

, ,gut a un incendi de gu¡erra o bé a, les 'ornple de saliva; fa una colla de set-' havien entrat a les mines ul
fogueres rlels dinamitera. De totes ma- manes que mon~om pa i carn d. pot, I rar-les, i no JM\iw\,M,!,;JjifJ'lIil'il rcelona
rieres com que I'únio quo resta una mi- la major part do les vegades freda, Un' ~M. .Aquests oamm! d!?"&:'í'a1ena~¡t 'f
ca sencer do I'edífici os aquesta sala arres amb conill! ' an basarda; ens estimaríom molt més '
, de. cafe, no val la pena de mirar-s'hí L' " l' b . que no existissin. 'Q V - arres o tindríem pero el que B
gane. és el conill.¿ ' ero el xicot madrileny 1 di

A

ter mé . ,e inamí-

,
ga.fem un plat i una, cu'lera cada H· h .' s jove-reecciona.ilv '1 11un noi d'uns quinze anys D .

u, tre¡,e,mla nolsumb el mocador o la d '1 ' -. o.ncs mireul. si tot al·xo' és cosa
1:: v _ ma n eny, que s'ha fet un tip de con- d :D

boca de la manega i repartim la con- fitura; ens mira a tots i con.testa: Is ~~xlstes,no em fa gens de por. Si not ' e s remem a la llum deldí ,
fitura'. Es un manjar bo, treballat, íet ' -No ho cregueu. L'altl"e dia, un xi- ' la, no se per
p'" mans de monja. \ cot do la meva osquadra ve i ero diu : quo ;n

s
han d'esvorar amagats uns

U
M
' I quan s pams sota terra, 1si un feíxis-

n dels dinamitera es llepa els Ila- « Ha: agafa Ies bornbes i el fusell J ' •• ,,_..1' ~ ~

vis i ens mira amb cara. de murrio oogu~ix-me.He trobat dos conills mag-Ita 1 JOens trobem cara a cara, té més
-EIls ca.rrabainers devien arreple- nífics. ~'hi ha un de gris i un altre de 1:1.otiusd'inquietar-se ell que no pas,

g:itr bons bocins, oi? blanc 1 negre». Viúg preguntar-li on JO... I

-Pse! Menys del que la gent es 1 eren i ern respongué que en una cas~1 Bort~ vuit bombes de ma al voltant
pon,": A eanvi daqustes coses dona- abandonada. Agafo los coses i mo'n do la emtura, i és ágil do movimo~ts,
rem molta carn. vaig amb ello Enfilem un carrero es- decldü. En el que dm te tota la rao.\1'" quina brigada sou? tret i en arribar al cap d'amunt, el xi-' - Poro, home : desconeixem el tra-
f]i),f\ la vuitanta-set, cot m'agafa pel brac : «Veus aquell cat d'aquestes galeúes, no sabem les

_ ~ccpinamiters? portal ? Dones es allí. Obre la porta i sorpr~lW~que ens poden, reservar. Un
-No. _ ..... < Ja veuras la gabia amb els conills. Jo €nenuClqU€les oonegu'íte moltes proba-

-Menys mal. Es molt millor per a ,ero.quedaré ací per tal de vigilar». El bilitats a, favor ~eu. .
vosaltres. deixo endarrerá, empenyo Ia porta i' ~ No obslant-m\orvonna no'altm8-
Parla amb reticencia. Pero ja sa- .trebo de debo la gi1bia amb els ani- 81 el que suposem és veritat, tenim el

bem el que vol dir; des del punt de !llals. Pero al costat seu hi havia una doure de netejar les mines i agafar la
vista de ,'m'pocialilal militar, aqueste dama fo~t.mitja. Va mirar-me do cap genl. qu~ s'hi amagui. Hns pod~n don",
dinamitera tonen una reserva a fer als 'a pous r em deixa corgelat, «Dispen-' molts d"gn,to~. Hem scnt.rt d~r que en
dinamitera de la vuitanta-set, Quan els seu.-vaig dir-li- M'he equivocat de algullles zones lllexplorades hi ha car-
nostres van col.locar les primeres mi- travessia.« 1 regu~esde dinamita, administrades pels

nes en l'edifici del Govern Civil, íeia -Pero encara hi ha algú de la po- facoiosos...
tant de fred que la dinamita no prenia blació civil? Ens anem engrescant. Ve un mo..
i calgué escalfar-Ia ; és una cosa ,que' -Ja ho cree, Cada dia se'n presen- I ment .que ens posi

em
d'acord a trobar

os pot t~x bé, poró en aquella ocasió ell ton de nm~s. Són gent q"" s'ha via 00- ' q;ro si no_entrem a los mines,. eas, can-
foc, va fer esclatar un fulminant i la l' oapat pels pobles i les muntanyes, i 1'31 l~, cara d~ vergonya 1 mal mes no
cduega va. saltar abans d'hora, Uns ara que poden, tornen. podrern alear el cap. En el curs de la
quants dels nostres rnoriren i molts re-' -Ido coniLIs? conversa, cada ú procura anar una mi-
sultaren ferits. . -Elm vaig quedar sonso. Pero de e.a ~és enlla proposant audacies, i ens

No podom admetre que ningú mal- menjar n'hi ha d'haver. Si examina- hmIte~ les possibilitats. Finalment,
parli dels companys. vem bé les galeries subterranies troba- €stabhm un aoord : dema a la nit en-
->;h nostres s'han portat molt bé riom moltes ",'es importants, trarem a les galenes, per una boca que

i s'han guanyat el perdó de totes le~ IDsrM,ereix a uns passatges que mi- ' dóna a una casa próxima de la Placa
falles que hagin comes. I nen tots els indrets de 'I'erol, Per sota I del Torico. No direm res a ningú; cal

N'hi ha un que intervé per prime- tena pot anar-se d'una casa a l'altra,
ra vegada i adopta un to conciliador.' enl'lacar carrera separata exteriorment 1

-~Ils vostres i nosaltres som tots u,nir bar~is al1unyats. Aquestes gale~
uns 1no cal!que ens enfadem. ries han Jugat un papel' important en
Fa esto~a que I'artilleria ,enemig,a l' la ,bataUa de Terol i oornencen a tenir

bombardeja les riostres Iínies, Dispa- llegenda.. .'
re~ amb els s.eus canons automat,ics \ -Jo no m'avonturaria per aquesta
vuit trots segUlts, com una metralla- soterranis per res del món. La setma-
dora ge,gantina.. Alguns dels obusos ' mana passada cinc carmbiners i un ti-
cauen dins la ciutat, trinxant més en-I nent van entrar-hi, per tal d'efectuar
cara, coses que semblaven trinxades ¡una visita d'inspecció. Quatre dies des-
del tot. . prés, foren trobats els cadavers de tres
Qu~n e~s hem acabat la confitura, carrabiners en les immediacions de

els dm~mIters tonen un gest de deli- I'estació, Del tinent i dels altres dos
cadesa 1 ens ofereixen vermut d'una xicots no se n'ha sabu't res més.
gran ~a,rca italiana. =-Que creieu en I'sxistencia de brui-
-Lheu trobat ací ? '1 xes?
-Es cla~. No tot havien d'ésser am-: -No. Pero tenim preves que existei- I

polles de sifon, . xen feixistes. N'hi ha uns quants que
. Comencem a,~arla~ de coses de men-I no pogueren fugir, ni caigueren a~les
Jar. Un dels dinamitera ens expl:i.cájnostres mans, On són? No em negaren
amb molts detalls un ~rros amb oonill que els sotorranis són un bon amaga- '
que va fer a Guada1aJara. Li faItaven tallo A més, que s'ha fet dels tres guár- I¡-~_~~~~~~;-----;r-----T,---~_.J

I die~f'ld'assalt desapare uts?

qUH hi ,entrom soIs, per tal que la glo-
ria de l'expe,dició no quedi massa re-
partida.

, " ¡


