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El  Cafè  Tarragona s’emboirava  amb els  puros que es 
fumaven, ben arrepapats a les cadires, els senyors de la 
ciutat.  Aquell  mes  de  novembre  els  vespres  foscos 
queien implacables sobre els plataners de la Rambla i, 
per reblar-ho, el nou governador militar havia donat carta 
blanca a diversos oficials per fer i desfer al seu desig i 
voluntat. Tot estava a punt de començar.

*****

Ben puntuals a quarts de sis del matí els soldats que, 
suposadament, feien guàrdia es van despertar. En breu 
s’havia de llevar la tropa i enllestir-ho tot per fer el canvi 
de  guàrdia.  L’antic  sergent,  home  de  confiança  del 
governador, els havia sorprès més d’un i dos dies clapant 
com a socs a peu de torre. La sanció havia estat d’una 
setmana al calabós, i encara en podien donar gràcies.
Els canvis d’organització del destacament de Tarragona 
havien  estat  profunds.  Els  canvis,  ordre  de  Madrid, 
primer no van fer sospitar ningú. Aquella tardor, però, tot 
canviaria, i amb l’hivern arribat tot s’acabaria de col·locar 
a lloc. Les peces eren al tauler, i només calia moure el 
primer peó perquè tot comences a dansar.
Quan  el  coronel  Aguilar  va  arribar  a  la  base  es 
començava a sentir malestar entre els soldats; deien els 
rumors que el mateix governador Aguirre l’havia dut de 
bracet  des del  Ministeri  de la Guerra amb ordres molt 
concretes  –i  estrictes–  de  part  del  general  Linares, 
ministre del govern de Maura.
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*****

–Així  doncs, dieu que les coses no avancen. Senyors, 
això no és el  que ens han ordenat els caps de l’Estat 
major.  És  impensable!  Què  voleu,  que  ens  afusellin 
potser? Jo no hi estic disposat. Gens ni mica. Tenim la 
guarnició que tenim, i jo crec que amb això n’hi ha prou 
per  reclutar  la  tropa  necessària.  Ho  farem,  i  ens  en 
sortirem.  Cortés:  prengui  nota.  «Plaza  de  Tarragona 
sigue planes según previsto. STOP. Pronto llega reserva. 
STOP. Esperen telegrama.»
–A mi, senyor, em sembla que...
–A tu, Cortés, ni et sembla ni et deixa de semblar res. 
M’has sentit?
–Però coronel...
–Prou. A la propera que em faltis qui anirà al Rif amb els 
reservistes seràs tu. Espero que t’hagi quedat prou clar.
Mentrestant,  el  governador  militar  seia  al  seu  despatx 
mentre  degustava  un  havà.  Per  molt  que  pogués 
permetre’s luxes cars com aquest mai no va deixar de 
ser qui era. Va fer cridar, per l’endemà a primera hora, el 
coronel  Aguilar.  El  ball  començava  amb  música 
desafinada.

*****
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«Et  deixo,  estimada,  per  la  por.  El  que  faré 
m’avergonyeix fins a un extrem insospitat, l’extrem que fa 
que qualsevol home no es pugui mirar al mirall, mirar-se 
als ulls i dir: "Sóc un home digne, fidel, net". No, jo no 
puc viure  així.  Ho tinc  tot,  i  no  tinc  res.  Prou que ho 
saps... La nena i tu sou el més important. Perdoneu-me i 
recordeu-me, jo ho faré mentre tingui un alè de dignitat. 
Després, per vosaltres, m’hauré mort. Això és un adéu, i 
no un fins demà. Sigues feliç. Espero que els diners que 
et  deixo  et  serveixin  per  viure  amb la  dignitat  que  us 
mereixeu i  que la  nostra filla  pugui  ser  millor  que son 
pare.»
En acabat d’haver llegit la carta que el seu home li havia 
deixat, Teresa Rovira va posar-la altre cop al sobre. Amb 
una mà, sostenia el sobre; amb l’altra, la carta. I als ulls, 
galtes  avall,  l’adéu.  Mai  no  hauria  sospitat  que ell  fos 
capaç de res que no fos treballar i estar per la nena i per 
ella. Sempre les havia tractat amb gran respecte, fins i 
tot rigor, més del que mai ningú no es pogués imaginar. I 
va trencar a plorar, amb el desconsol de pensar que mai 
més no veuria el seu Joan.

*****

El Cafè del Port tenia l’atmosfera rància plena de fum de 
tabac de picar, el de més baixa estofa que mai hom no 
ha fumat. Al moll, al costat de la Plaça del Carros, res no 
era  igual  que  uns  quants  carrers  més  amunt.  Aquells 
carrers,  amb tavernes amb noms de cafès, eren l’altra 
banda del món. I era allà, precisament, on cada dia que 
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passava s'enterbolien les mirades dels homes.
A mitjanit un home va baixar aquells carrers humits per 
trobar-se amb un petit grup que l’esperava; feia tard i es 
neguitejaven.

*****

Ben  puntual  i  a  cara  descoberta,  amb  urc,  es  va 
presentar  una  secció  al  complet  al  Cafè  Tarragona. 
L’home que aquell dia manava la tropa, un alferes, la va 
fer  marxar  marcialment  per  la  Rambla,  entre  els  ulls 
incrèduls dels tarragonins que aleshores s’hi passejaven. 
De sobte, la tropa es va dividir en diverses formacions 
menors.  De  pressa,  corrent,  dos  escamots  van  entrar 
dintre del cafè i es va començar a sentir una forta remor; 
a la porta de l’establiment una altra unitat impedia que 
ningú no hi  entrés ni en sortís. A fora, mentrestant, un 
escamot  feia  fora  els  ulls  curiosos  mentre  el  darrer 
escamot  que  completava  la  secció  s’esperava  amb 
l’alferes que els comandava. En breu en van sortir deu 
homes, visiblement embullats i rebregats, amb les mans 
lligades a l’esquena. Cadascun portava de bracet els dos 
soldats que li corresponien.
A fora els van lligar altra vegada, però aquesta vegada 
contra els plataners. El retruc de l’escamot d’execució va 
esvair qualsevol dubte. El senyors eren el cap de pont. 
No hi ha res millor que un bon atac. O això deien... Ara sí 
que havia començat el ball, i triomfant.
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*****

A mig  matí  Cortés  es  va  presentar  a  governació;  feia 
tard, massa tard. Quan s’hi va presentar ningú no li va dir 
absolutament res. Res de res. Només va pensar que hi 
havia pocs soldats a l’edifici,  però això ell  ja ho sabia. 
Només que ell  no s’havia imaginat mai la magnitud de 
l’operació. I això no era bo.
Va  córrer  escales  amunt  i  es  va  presentar  a 
l’avantcambra  del  despatx  del  governador.  A  fora,  el 
coronel  Aguilar.  El  governador  Aguirre  els  rebrà en un 
moment,  indicà  un  ajudant.  Mentrestant,  el  coronel  va 
aprofitar per inquirir  sobre diversos assumptes. El més 
calent és a l’aiguera, va pensar, i es va deixar estar de 
punyetes.
–Així doncs, Cortés... ¿Què hi feu, aquí?
–Doncs suposo que el mateix que vós, coronel.
–Això no respon la meva pregunta. Hi tornarem: ¿Què hi 
feu aquí?
–M’hi ha cridat el governador, senyor.
–Això  segueix  sense  dir-me  res!  –digué  el  coronel, 
enrabiat, colèric, agafant el tinent pel coll de la camisa.
En aquell moment, però, es van obrir les portes de bat a 
bat,  tots  dos  batents  alhora.  Era  el  governador  en 
persona, i se’l veia enfadat. Passeu, que veureu com va 
el palangre. I coronel i tinent van entrar al despatx.
–Coronel... –va dir tot encenent-se un havà– estic... Estic 
prou  satisfet  amb  l’operació.  L’alferes  acaba  d’arribar 
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justament ara i m’ha informat dels detalls de l’operació.
–I bé, senyor? Com s’entén?
–És per això que he fet cridar aquest carallot de tinent 
vostre.
–Senyor? –va dir el tinent Cortés.
–Calla! Tu parles quan t’ho ordenen!
–Coronel, sort que el feu callar vós... Sinó el penjaria jo 
mateix!
–No entenc res del que ha passat, governador. La secció 
l’havia  de  dirigir  un  l’oficial  de  més  rang  possible  per 
aquest tipus d’unitat. I això és un tinent, no un alferes. 
Què ha passat?
–Què  ha  passat?  Que  el  vostre  home  no  s’hi  ha 
presentat i hem hagut d’enviar-hi un alferes!
Gairebé  a  l’acte  el  tinent  Cortés  es  va  aixecar  de  la 
cadira  d’un  bot.  El  governador  només  se’l  va  mirar, 
mentre xuclava l’havà i exhalava fum pel nas. El coronel, 
en canvi, es va sobresaltar. Mai no s’hauria imaginat que 
aquest tinent, que encara no sabia com havia aconseguit 
l’uniforme d’oficial, fos tan ràpid. Es va posar la mà a la 
pistola i li va engegar un tret al pit al seu estimat coronel; 
ara, amb el pit xop de sang i la cara blanca com la neu, 
va  començar  a  tossir  i  treure  sang  per  la  boca.  Va 
engegar-li un segon tret, aquest és el de gràcia, i es va 
girar cap al governador mentre l’altre moria en silenci.
–Tu! Què collons us heu pensat tu i els teus? Eh? Digues 
ara si tens ous què volies fer! Digues ara si tens ous què 
has fet amb tant d’èxit!
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–Miserable! Com goses! Si vaig poder amb aquella colla 
de porcs cubans podré amb aquests quatre pagesos i 
gitanos de la Catedral.
–Ull per ull, senyor Aguirre, ull per ull.
I  el  tret  li  va passar fregant l’orella,  que començava a 
rajar.  El segon tret, entre cella i  cella,  va ser el  bo. El 
tercer tret va ser a la boca, però aquesta vegada el tinent 
Joan Cortés es va disparar a si mateix. No permetria que 
l’operació  de  sabotatge  que  durant  mesos  havien 
preparat ell i els altres companys se n’anés en orris.
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