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L’Anton  xiulava  una  tonada.  Sempre  xiulava  quan 
treballava. Li agradava la seva feina de carter. Malgrat 
ser un ofici mal pagat, malgrat aquell lleuger defecte que 
arrastrava de petit, d’una cama més curta que l’altra; tan 
lleuger però, que no li havia destorbat mai de fer tot el 
que s’havia proposat a la vida.
I  estava  content,  tot  i  que  aquella  maleïda  guerra 
semblava no acabar-se mai. Corria l’any 1938. Feia més 
de deu anys que havia vingut de la seva Granada natal, 
buscant una millor oportunitat de vida. Allà, al petit poble 
andalús,  va deixar mare i  germans; i  van ser durs els 
primers  temps,  fent  feines  escadusseres,  carregant  i 
descarregant, d’aquí cap allà, trobant a faltar els seus... 
El primer que va entendre va ser que havia d’aprendre 
una nova llengua. Aquella que es parlava en la terra que 
l’havia acollit i, al cap i a la fi, no era tan diferent si hi 
paraves atenció i no et feia vergonya llençar-te a parlar-
la. I quan va conèixer a la Rosa, renoi!..  allò va ser la 
millor troballa des de que va posar els peus a Barcelona. 
Era mallorquina i  parlava un català diferent.  Vaja!...ara 
que dominava prou bé el idioma. Però l’atracció mútua 
que van sentir, els hi va facilitar les coses. Era maca, ben 
plantada  i  amb  un  pit  exuberant.  Quan  la  veiessin  a 
Granada  quina  enveja  despertaria!  El  pare  d’ella   era 
carter  d’un  barri  barceloní.  Li  va  caure  bé  aquell  noi 
andalús amb ganes de treballar, que estimava a sa filla i 
sempre estava content. 
-Anton,  què  potser  t’interessaria  entrar  a  treballar  de 
carter? Ja t’ avanço que es guanya poc i es camina molt, 
però és un ofici més net i agraït que tot això  que fas ara.  
Si vols, puc parlar amb els meus superiors...
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I tant que li va interessar! Així es van poder casar i els 
primers temps van viure a casa dels sogres.  La Rosa 
cosia a casa, roba senzilla pel veïnat. Allí  va néixer la 
Sílvia  i,  tot  seguit,  la  Rosy.  Llavors  el  van  destinar  a 
Badalona i el sogre, encantat amb el gendre, el va ajudar 
a  trobar  una  planta  baixa  am  badiu,  de  lloguer 
assequible, en un passatge tranquil de gent treballadora. 
Què més podia demanar?
-Rosa,  no  vagis  sola  amb les  nenes a  veure  els  teus 
pares. Barcelona és insegura. Cada dia hi han trets pel 
carrer i això no sé pas com pot  acabar.
-Anton, no em facis agafar por, que ja saps que no en 
tinc mai. Vols dir que hi ha tan perill? Veig els veïns que 
hi van tan tranquils...
-Si és per anar a la feina, altre remei els toca, però per 
gust...Tota aquesta violència no ens porta per bon camí.
No  va  trigar  a  esclatar  la  sublevació  militar  contra  el 
govern de la república. Per edat i pel seu defecte, l’Anton 
no va ser cridat a files. A més, ell considerava que el seu 
ofici  era  també un  servei  al  país  i  va  seguir  repartint 
cartes.  La  família  de  Granada  quedava  llunyana.  Els 
projectes  de  portar  la  Rosa  al  seu  poble  van  quedar 
aturats.  Amb les ganes que tenia de veure la cara de 
babaus que farien els germans, en veure la bona mossa 
que  tenia  per  muller!  Ell  sabia  que  l’anomenaven  “la 
catalana” i la foto de casori que els havia enviat, avalava 
la bona premsa que tenia.
Aquell  tercer any de guerra es deixava sentir  amb els 
bombardejos  constants,  les  corredisses  al  refugi  i  la 
manca d’aliments. El petit carrer de veïnat era com una 
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pinya.  Les  dones  joves  i  de  mitja  edat  sortien  cap  a 
qualsevol  lloc  on  sabien  que  podien  trobar  farina, 
avellanes, pa o llegums. Expedicions cap a Reus, Falset 
o Figueres, enfilades en trens de càrrega, desafiant els 
piquets de soldats que els hi requisaven el que portaven 
cap a les llars. La Rosa no podia sortir perquè les nenes 
eren massa menudes per deixar-les dos o tres dies. Les 
veïnes feien miracles per compartir el que portaven. Just 
a la caseta del costat, hi vivia una família d’immigrants 
murcians  amb  tres  fills  al  front  d’Aragó.  La  senyora 
Maria,  quan  tornava  de  les  expedicions,  li  passava 
llenties,  pa  o  qualsevol  altre  cosa  i  després,  de  nit, 
s’atansaven a les poques hortes de la riba del Besòs a 
collir naps o fulles de col per fer bullir l’olla única de cada 
dia.  Malgrat  tot,  l’Anton  mirava  endavant,  xiulava  i 
caminava  repartint  les  notícies  esperades  del  fills,  del 
pare,  dels  germans  i  s’alegrava  amb  la  gent  que 
agafaven  de  la  seva  mà  l’esperança  de  acabar  aviat 
aquell  mal  son.  I  també  plorava  amb  els  que  veien 
desfeta  la  seva  llar  i  mai  més  tornarien  a  veure  els 
éssers estimats. Tot i el seu bon caràcter, la guerra el va 
marcar. No entenia com els homes podien odiar a mort a 
persones que, fins aleshores, havien estat bons veïns. 
No més per  les  seves  idees? Per  la  seva manera  de 
viure o parlar? Els primers mesos de conflicte va veure 
alçar-se els uns contra els altres amb una follia  cega. 
L’església que tenien a tocar, encesa pels quatre costats 
i, al mig de la plaça retaules, creus, quadres... tot en una 
pira de flames i  renecs. Després les persones, aquells 
que feien pudor de cera, deien. Perseguits i afusellats de 
matinada,  com  el  pobre  sagristà  que  era  tan  bona 
persona i vivia al carrer de dalt.  Amb quatre fills petits,  
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pobrissons, aquella colla de destralers entrant de nit  a 
casa seva buscant  tresors amagats  i  la  seva dona,  la 
Cinta, esglaiada cridant que ells no tenien res, que eren 
pobres com tothom. Però se’l van endur, al Nofre, dalt 
del camió i no va tornar. El més dur de tot això, era que 
tothom coneixia als que havien entrat a casa del sagristà. 
A un d’ells se’l trobava cada dia, just al costat de casa 
seva, també casat i amb fills petits.
-Ai, Rosa! Com se m’encongeix el pit cada vegada que 
trobo al d’aquí al costat. Sento que no tinc esma de res, 
no més en veure com treuen la gent de casa seva i els 
maten perquè pensen diferent... Com ens hem tornat? Ja 
sé que tu tampoc ho entens i no vull pas que deixis de 
parlar-li  a  ella  quan  la  trobis  al  portal.  Mirem  de 
sobreviure, per nosaltres i les nenes.
L’Anton  ho  parlava  baixet,  perquè  les  parets  tenien 
orelles. I la Rosa li premia fort la mà, li feia que sí amb el 
cap i s’empassava les llàgrimes. 
Tot s’havia acabat. Ja feia més d’un any i els veïns del 
passatge treien forces de on fos per caminar endavant. 
Hi  havia  cases,  com  la  de  la  senyora  Maria,  on  la 
desgràcia va passar de llarg i els tres fills havien tornat; 
passant  pels  camps de presoners,  però  havien  tornat. 
D’altres, com la brodadora del davant, ploraven a més 
d’un.  El  marit  havia  mort  el  mateix  dia  que les  tropes 
franquistes entraven a Barcelona, per manca de metges i 
d’aliments. I el promès de la filla gran no havia tornat de 
França, ni donat notícia de ser viu. La noia havia rebut la 
darrera carta del seu xicot –era una postal- on li deia que 
el seu batalló, en desordre total, anava cap a la frontera; 
però tornaria i es casarien... I així, casa sí, casa no, els 
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estralls d’aquella lluita deixaven petjada en els cossos i 
en els cors. Fins i tot el  sogre carter havia mort d’una 
pneumònia. L’Antòn pensava que, com sempre, ell  era 
un home de sort.  Malgrat les privacions,  la Rosa i  les 
nenes se’n  sortien  i  ell...  Tot  plegat  podia  haver  estat 
pitjor. Quan van arribar els nous manaires, aquells de les 
camises  blaves  que  volien  canviar  la  pell  del  país  i 
imposar un ordre nou, van començar a repartir papers a 
tothom –expedients en deien-, amb moltes preguntes per 
respondre. Calia depurar a tot aquell que no fos addicte 
al nou règim. Fins i tot ell, pobre carter, va passar per 
aquella cosa que en deien depuració. Deixar de parlar 
català a la feina i dir “si señor, lo que mande” va ser el 
primer que va assimilar. Si s’ho proposava sabia fer tots 
els papers de l’auca, i tenia clar que el que volia era que 
el deixessin treballar i viure en pau amb la seva família.
-Rosa, aquesta vegada sí –l’Anton parlava il·lusionat- a 
la fi coneixeràs la meva família. Aquests dies a Granada 
ens serviran de respir i  a les nenes els agradarà anar 
amb el tren i veure coses noves.
Li havien donat uns dies de permís, per reestructurar la 
plantilla,  van dir  i  no volia  perdre l’ocasió de portar  la 
seva  dona  al  poble.  La  Rosa  estava,  més  que  res, 
encuriosida per conèixer als familiars i el veia a ell  tan 
feliç i enriolat amb el projecte, que no va posar cap trava. 
I  tots quatre van marxar amb una maleta, on portaven 
unes  poques  peces  personals  i  uns  vestits,  que  amb 
retalls manllevats, havia fet per les cunyades andaluses.
L’Eugènia i la Narcisa seien en dues cadires baixes de 
boga,  a  la  porta  de  la  casa  d’una  elles.  Parlaven 
neguitoses  i  no  deixaven  de  guaitar  la  cantonada  del 
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passatge.
-Ja està trigant massa la pobra Rosa –va dir la Narcisa- 
Tant contents que van marxar i ja ho veus... Jo tinc un 
nus a la gola,  però tu fes el  favor de canviar de cara. 
Eugènia, no és hora de planys. La Rosa ens necessita 
fortes i al seu costat. No cal que parlem massa, no més 
que sàpiga que no està sola.
Passaven ja  dos mesos des de que l’Anton i  la  Rosa 
marxaren contents cap a Granada. El que havia de ser 
un curta visita, s’havia perllongat per causa d’uns fets no 
gens esperats i que van acabar, de cop i volta, amb un 
projecte de vida. A la fi, la Rosa va aparèixer per la punta 
del carrer. A la mà esquerra duia la maleta i amb la dreta 
premia fort la petita mà de sa filla Rosy. Les dues veïnes 
es van alçar i van avançar cap a ella amb indecisió. La 
Narcisa li va obrir els braços i la Rosa, deixant la maleta 
a terra,  si  va acollir  i  es va deixar abraçar.  Van plorar 
totes tres en silenci una estona. No calia parlar. La Rosa 
va obrir casa seva, amb olor de resclosit, i van entrar-hi. 
Quan la casa va estar airejada van sortir al badiu.
-Ja ho veieu com és d’injusta la vida. –la Rosa parlava 
molt sencera- Varem marxar tots quatre i en tornem no 
més  dues.  Tot  plegat  ha  estat  un  mal  son,  estrany, 
irreal...  Ni  m’ho  crec  encara.  Com pot  ser  que  això  li 
passés al Anton? Una persona tan bona i comprensiva 
amb tothom... Tot hi arribant ja varem veure el poble amb 
molt moviment de falangistes i “mandamasos” dels seus. 
La gent atemorida i  callada, i  els quatre aprofitats que 
sempre s’apunten al carro dels que guanyen, remenant 
les cireres i traient-ne profit. La família ens va rebre molt 
bé,  però  ja  ens  van  dir  que  era  un  moment  difícil. 
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Estaven  depurant  als  que  podien  ser  sospitosos  de 
pensament  esquerrà.  No  en  varem  fer  cabal,  perquè 
nosaltres no tenim res a amagar. Però renoi...! Aquella nit 
que  no  vull  recordar,  van  irrompre  a  la  casa.  Crits, 
pistoles,  ordres.  Se’ls  van emportar,  a  l’Antòn i  al  seu 
germà gran. No vaig entendre què passava fins que els 
vaig veure a dalt del camió, amb altres del poble; i els hi 
cridaven  no  sé  què  de  “republicanos  y  funcionarios 
rojos”,  i  “este  también,  que  trabajaba  para  ellos”... 
Senyor, si no més era carter! –la veu de la Rosa es va fer 
prima com un fil, com si li faltés l’alè- Els van enterrar al  
peu del mur del cementiri. No vaig voler veure ni el lloc. 
Ens varem fer costat totes les que havíem quedat soles. 
Però  el  destí  me’n  preparava  una  altre.  La  Sílvia  va 
agafar  el  xarampió  i,  mentre  d’altres  del  poble  el 
passaven sense pena ni glòria, ella, pobreta, és morta i 
ha quedat allà. Penso que a prop de son pare...
La  Rosy corria  pel  badiu,  sense  entendre  encara  què 
havia passat. Les veïnes li premien les mans a la Rosa. 
Ella es va alçar i va mirar a la nena.
-De l’Anton vaig aprendre a mirar la vida amb esperança. 
Varem marxar  quatre i  hem tornat dues, però sortirem 
endavant,  com  sempre.  No  miraré  en  darrera  amb 
rancúnia, no més amb enyorança... Per la Rosy i per mi 
mateixa. La mare vindrà a viure amb mi i farem família. 
Oi que vosaltres m’ajudareu?
Es va alçar i va omplir una galleda al safareig. Lentament 
va anar regant les plantes descuidades dels parterres del 
pati,  mentre  treia  amb  cura  les  males  herbes.  Li  va 
semblar que sentia xiular aquella tonada de l’Anton.
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