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~~--~-----------------&~--~~~~/~:-c~'~-r--~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~Passem e iiiónjador, Arnb freqüi:mcia, les no~tres passes ""
nni~lsitatAuton01tlad Ba celona 'amb un bo'erro de flors marcides que ressonen per la vo en un 10J,I)lJ-gUe¡g.

' ' 'thl1oteca d:t'1umatút t&mI madrileny ha portat dos .ciris alta' s' aguanten permiracle damunt la tau, de soroll que fa vlorar eis tlmpans. ~
i gruixuts, de la catedral. Arnb el que' la, i seguim per un corredor esí.ret, que Sembla que caigui damurit riostre la
poden drsrar, ri'hi hauria per a recór- ooridueix a una cuina menuda, desfe- por que hauríem de fer a I'enemic, i
rer sis o set v,egades tot el circuit de tao Abans d'arribar-hi, a l'esquerra, hi sense fer-nos-en el proposit caminem
galeries, mirant-les deta11adament. ha una porta grisa, tancada ; el guia més de pressa, i hern de protegir la
Continua fent unes nits claros de ens diu que hem d'entrar-hi, pero la ru- flama dels ciris amb el palmell de la

Iluna rodana i generosa. Anem ar- na frena el joc de la fu11a i no cedeix: ma.
mats; ,el qui menys, porta una pistola \ L'empenyem amb l'espatlla colpejant-, La galeria s'allarga, es bifurca, ta-
i una butxaca plena de municions. Eh la, fent t&mt-pOGsoroll com podem. 'lla altres circuits i forma encreua-
dinamitera van prcparats com per can- -Si ens atrapen i no els agrada el, ments; a trossos, construccions rudi-
viar l'estructura de tota la xarxa sub- que oxpliquem, ens fusellaran com a "mentaries de fusta i obra reforcen el
ierrania. saquejadors, sostre, i el canvi d'estructura ens fa
A part del bruit del front, no se sent -Oalla, ximple. botar el COl'. 'I'robem una Ilaulna gran

altre soroll que el de les dinamos que Elns surt una veu prima, que no és de conserva, buida, amb restes de men-
fan Hum per a les oficines militare, la que voldríem per a casos com aquesto jar recents, i afinem més encara Ia

I PaSS8ll1per sota els porties de la playa, Pero som tossuts ; empenyem com si a cautela del riostre gesto El madrileny
¡armmbats a la paret i d'un a un, per- l'altrabanda de la porta haguéssim de es treu una bomba de la cintura i I'en-
que els grups, de nit, són sospitosos de trobar un prcmi, i finalment les fron- grapa fort amb la má,
fer pillatge i la policía els persegueix ' tisses carr isquegen, f'an el joc i podem -Si tires la bomba ací, morirern es-
'No sabem pas que volem fer, ni perqué j entrar. clafats com uns pollets.
ha fem; no sabem si anem en GBDCa Aparentrnent no valia la pena d'a- -Pero els oliree ens Iaran compa-
d'un pernil o d'uns feixisws, ni sabem moínar-se pe1' a arribar ací ; és un sa- nyia ...
si cometem un acte g1'eu d'indisciplina fareig petit, ple de roba bruta, amb A vegades, el saber que els albre«
o una heroícitat. De fet, de l'única ('0- una humitat que es fica endins de tot í.ambé es faran la guitza no ens arriba
sa que tenim una clara consciencia, dels pulmons. Pero hi ha el que -cer- a tranquil.litzar prou. Les veus sonen

, és que fem el que estem fent en ésguari quem: el guia s'ajup i alea una tapa plenos, recollides, la torra que ens vol-
al manteniment de la propia reputació, de fusta, que deixa al descobert una .ta les comprimeix i s'arrapen al nos-
"davant de nosaltres mateixos. escala. Descendeix en un pendent molt tre entorno Si ens haguessin manat de

Sorn set, en conjunto No n'hi ha pas rápid, torra avall. fer aquesta feina, trobaríem que hom
per esverar oapriuoli d'enemics ama- -Ja hi somoApa, aneu entrant... o~~cava la nostra pordició i que ens
gats, pero ens sentim poderosos. En ar- I entrem, un darrera I'altre, sense feien una injusticia. Pero ara, a des-
ribar a -la-casa ';Slcollida, hi antrem dir-nos ves. Badem els ulls i les ore- I grat de tot, no tenim ganes de retro ce-
dlesquitllenoos, tractant d'evitar que lles, atents no sabem a que pero a punt. dir, i una gran tafaneria ens ompeny
algú ens vegi; -ens hem ficat en una de saltar si I'instint ens avisa la neces, cap endavant.

o botiga de venda de peix, esbotzada,' sitat de fer-ho; baixem els graons as- ' En un revolt de la mina, a la nostra .
plena de senyals de Iluita, Un com, sentant ben bé la planta. dels peus, pal- dreta, trobem una porta mig closa. I

pany ha ensopegat amb els bravos pant les parets arnb les man~. Tenim Olavat a la fusta, penjant d'um cor- \
d'una balanca Llaneada aterra, i hem I tenses totes les facultats de percopció, i dill, hi ha un os de pernil, i a sota,'
hagutdesostenir-loperquB no caigué-: si l'aire portés perill , el coneixeríem escrit en tinta, un retol que diu': «Si
ha fet un soroll motal.lic barroer, que amb I'olfacte. ' en voleu més, entreu.» Es tracta d'una
ha sortit a la playa i ha ressonat pels La flama dels óris vacil.Ia, per una' I broma macabra; per sota la porta, surt
porxos. alenada que no ens arriba. a ferir la una gran taca de sang resseca, fosa
Ei sol és ple de papel's i de paneres pello L'olor de la cera omple el recinte : amb la. tena, i una sentor intensa de ,

de jonc. Entre el taule11 i la paret, in-' i domina totes les altres olors ; quan I cadaverina ens domina els sentits.
torceptant I'entrada a la rebotiga, hil s'acaben els graons, i petgem la terra -Hi entrem?
ha un matalás, que ens trava els peus plana, ens sentim lluny del món de la -No cal. Des d'ací podem imaginar
i alenteix els nostres moviments. Quan superficie, desemparats. Si cridavem, tot I'abast de l'enginy de I'autor del re-
I'hem passat, segurs que la Hum quei ningú no ens sentiria, i si algú ens sen- tol.
fem no es voura des del carrel', ence- tís, pitjor per a nosaltres. . ' -Pero potser podrem identificar al-
nem els oiris ; aban s, pero, en recolzar- D'ací endavant no coneixem el ca- Igun cadáver.
me en una caixa per tal de mantenir mí a recórrer, Bl guia coneix I'sntrada I quJ8en treuríem? No podriem pas
I'equilibri, he tocat amb les ~a.ns al- \ de la, cova i prou; sigui com sigui, tornar-los la vida.
guna cosa resseca, que ha cruixit a la . c9n1.. ~~e no sabem on vol~ anar, \1 En conjunt, no tenim gens de ganes
pressió dels dits. Ara, amb la llum, he I qualssvol ruta ens semblar.abona. • d'entrar-hi, i seguim G~~linant. Fa u~a
vist que sónpeixos momificats; s'aho-} Avancem per una galería oberta al estona que avancem 1 ens trobem Ja
quien fora de les caixes, desorb itats, i cops de picot, Hi circula un aire cálid.: lluny del Iloo on hem pres la sortida.
corn si volguessin fugir. Fan una pu- '~que ve de lluny i enll aca amb altresPer dues vegades, hem hagut de desfer
dor insuportable. ' mines ; a vegades en una recolzada de el camí, perqué el trajecte es trobava
El xicot que ens fa de guia passa da- ....,¡.~rrent, I'aire aquestenst.-preri els ca- interromput per la runa. Són indrets

vant i nosaltres el seguim, amb el cor bells i els fa. moure d'una, manera bla- on, durant la lluita, foren ool.locades
encongit i sense poder respirar a fons. na,com si ens acaronessin el cap uns cárregues explosivos de gran potencia,
Tornaríem ondarrera, si no sstigués en dits de gelatina. Cada vegada que ens per a volar deterruinats edificis. Hi ha
joc el bon conoepte qUieens p1'OfesSlem.I passa aixó, una esgarrif'anca se'ns cla- trossos corresponents als pisos alts que

va al clatell i ressegueix I'esquena, _ han anat a clavar-so sota ter-a, obtu-
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