
E s MINES
, I

I •

~~~ ..T E ROL
Aquests daroors',die~, el Ired ha a,ug-j de decai"meñrq~-;bso-;:b~ix le,S,gane?

mentat, A la Galiana, en el sector de de fer coses. 1 sabem que en el 110(') dfll -rnita, com si els haguéS: itrtcxicat iel
Villastar, han arribat als vuit grau,s comanament no podrem fer foc, que fum ; la nostra arribada els espavila

t
una mica. .' ',1;.,.,,',

~~'a zero. . nOJlléstenim una manta cada ú i que O . ~:""~
;' Fa unes nits de Huna clara, que íl- passarem una mala nito A l'hivern no - arrabiners, eh? ~ :J h d

'" ""if'! •

lumina les marxes i les concentracions ; hi hauria d'haver gll\erra. E:n aixó: -.a o po eu veure. \,': ' l' ••

a la ciutat de Terol, de cara al vespre, tots estem d'ac'ord, i quan tots nosalJ Els ha donat per fer co~~$~. \~~ ...
hi ha carrers que no semblen tocata. tres aconooguim posar-nos d'acord en Un caporal disposa : '-2~;:"(.'.1.'::-
~ns agrada de passejar-hi amb els ulls alguna cosa, és que es hada de g uel- -Jos,ep: porta oadires ·~talE\,,'~s~~~
mig aclucats, im"tginant que ens tro- 'com molt raonable, ' I nyors. "';,¡. ·'~r·
bem en una ciutat de pau. Ens onfilem Eln travesear la Placa del Torico' Són dinamitera de les foroes d~~¿;¿..
per les runes del Seminari, i mirem els ens adonem que dins d~l Oafé Saldu~1 Xicots rnolt joves, alguJn dels quals no
trossos batuts per les nostres maquines ha hi ha una gran fogulera. A través arriba ,als setze a,ny~, i que es passegen
en les primeres línies d'eHs. Es una ce, del maro de I'aparador, veiem un grupl pel mon amb un cinturó oarregat de
sa que ens apassiona : a vegades, 8'en- d'homes que s'hi escalfen. Quina enve-I bombés. Ens han fet Iloc al voltant de
oén el far d'uri automobid, o, es veu ja! _la foguera i ens escalfem cls peus i les
qualsevol raig de Huna, i de seguida les -1 si entravem a escalfar-nos una mans . .A mesura que el fred ens pai:lsa,
riostres metrall adores escombren el mica? ens vénen ganes d'expressar el nostre
fragment de paisatge i els llums s'a- -No pot ésser, home, Es un Iloe de agra'iment.
_paguen. Nosembla pas la guerra aixo, guardia. r -Moltes gracies, camarades.
Potser ho fa la nit o el silenci de la ciu, -Provem-ho. Si ens ho neguen, pit- . ~Oamara~e,s, no. Ooneguts de guer-
tat; no sabem ben bé a que atribuir-he, jor per a e11s... la 1 proul, AlXOde la camaradería s'ha
pero aquest ooncert de les llums i de les ,........., 04il»!.. de gU,anyar...
maquines ens sembla un gran joco
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-Eiscolteu: sIÍens veuen passejant
pels carrers ens detindran.
-Hi ha I'ordre de Tio deixarque~ñiñ::'

t.,"'r't;".o"",

gú vagaregi per la ciutat, ',,,,,.-.
'Aixo den:estaÍ:'molt bé, pero a. nosal-

tres no '6Ilságrada. Heus ací que hom
encarregaa' uaia brigada de carrabi-
ners que entri a 'I'orol. La nostrabriga-
da compleix I'ordre, hi entra, i dels
quatre batallons de que es composava
nornés en resten dos i encara delmats.
1 ara ve una brigada mobil, s'instal.la
a Terol i priv:a els carrabiners que' s'hi
passeglTl.
-Aquesta gent de les brigades mo-

'bils de xoc estan' més bé que nosa1tres.
Van el'una banda a l'altra, tenen més
distracció. Quan hi ha cops en un Iront
ols hi destinen, acaben la feina i apa,
a c1escansar! Si mai tinc ocasió de ter-
(uar-me afer soldat, les brigades mixtes
no m'arreplegaran pas ...
N'hi ha que rondirien sernpre, Pero

I el cas és que no poden contravenir les
dispasicions militare. Ens adrecem cap
a I'interior de ,la ciutat, apressant el pas
i amb aire d'anar a fer alguna cosa del I

servei.
Ell fred se'ns ha Iicat entre la roba i

la carn i ens fa sofrir. Els pells ens fan
mal, fins a for-nos saltar 11agrimes i
oomencem a s-entÍl~I'anul.lació de la
voluntat qu,e dóna el fred, una mena'
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Ens sembla que és el moment opor-
tú d'oferir la confitura. Obrim els
nostres capots i pasem el's envases da-
munt d'una cadira.
-Si 11S ve de gust, ens partirem ai-

xo amb vosaltres,
-Ja ho cree, camarades. Ens ve

molt de gusto
Per' damunt de les taudes de marb-e

del GMe Saldu'ba, hi ha gots,: copes,
~ plats, culleres petites, eines 'especials
per al consum de tapes d~ape"ritiu:,8i-
fons tooncats, jocs de domino, d'escacs.

'Aixo té un sentir. Nosaltres portem!
uns pots de confitura, del convent d~'
-Santa Teresa. Si ens deixen entrar, en,s,
J.' 1 .pa_,prom a confitura,
Ell GaJe Salduba conserva, a desgra'

de tot, el record de la seva prosperitat
paseada. A la porta hi ha un pass ama
de Ilautó de qualitat, i Ies restes de ~
c~ista,ll que. encara d~erva el marc, 1

son d un cristall bo i gruixut, d'aquell
que valía tants diners,
EQs homes que fan la guardia ens

han deixat entrar. Estan mig ador-
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