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Era una  ciutat  en  decadència  que  havia  conegut 
l’esplendor de l’època industrial. Tot just començaven a 
desmantellar les antigues fàbriques que l’havien feta tan 
coneguda arreu del món, i semblava que els habitants no 
s’havien recuperat d’aquell tràngol: encara es veien els 
trets  de les bales d’una manifestació  entre els  graffitis 
dels  antics  barris  obrers,  la  llum  del  vespre  feia 
endevinar un passat gloriós i els edificis fins i tot tenien 
aquell color fosc donat per les fàbriques més properes. A 
més, a l’aire encara es podia endevinar la olor dels fums 
sorgits  d’una  tecnologia  que  mai  més  tornaria  a  ser 
innovadora i que havia transformat el mineral en ferro en 
un temps no gaire llunyà. Les fàbriques ja no expulsaven 
cap mena de fum contaminant i era clar que la ciutat feia 
un  esforç  important  per  renovar-se.  Malgrat  tot,  els 
habitants vivien dels ajuts del govern i dels pocs turistes 
nostàlgics que venien a visitar la ciutat.
L’Arnau  era  una  de  les  persones  que  patia  les 
conseqüències d’aquesta decadència. Home silenciós i 
solitari,  havia estat maquinista dels trens que portaven 
les mercaderies de les mines al  port,  quan treballaven 
dotze hores al dia i fer vaga era prou per perdre la feina 
–potser per això no n’havia recolzat mai cap–. Quaranta 
anys de maquinista, els mateixos que no s’havia revelat 
contra el  patró.  Ara, quan estava massa deprimit  o es 
llevava massa d’hora a causa de tants anys de rutina, 
tornava a l’estació, abandonada des de feia temps. Així 
era  com  rememorava  el  temps  passat  i  el  present  li 
semblava  menys  pesat  des  que  feia  tres  anys  li  van 
proposar  treballar  de  policia.  La  nova feina  demanava 
menys  esforç,  sens  dubte  gràcies  a  les  vuit  hores 
laborals  aconseguides  amb  reivindicacions  d’uns  i 
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d’altres;  això  sí,  hi  havia  períodes,  com  per  exemple 
quan s’apropaven les eleccions generals, en què la feina 
s’allargava irremeiablement, però mai sense arribar a les 
interminables jornades laborals d’abans...
Precisament allí, a l’estació, havia conegut la seva dona, 
filla de bona família i desheretada pel seu pare en haver-
se  casat  amb  ell  –un  altre  costum  que  havia  deixat 
d’existir–. Ara, però, també l’havia perduda. El càncer se 
l’havia menjat a poc a poc. Com a la resta de ciutadans, 
ja els havien advertit més d’un cop que aquella zona no 
era  gens  salutífera,  però  què  podien  fer?  Els  magres 
sous amb prou feines els mantenien ells mateixos, anar 
a viure a un altre lloc no estava doncs entre les seves 
prioritats. A diferència de molts dels seus coneguts, en 
canvi,  ells  es  podien  permetre  petites  sortides  de  la 
metròpoli, sobretot un cop diagnosticada la malaltia, per 
respirar un aire una mica menys pol·luït. Això, però, no 
va ser prou perquè la seva dona es recuperés.
Al  igual  que tants altres dies allà al  sud, aquell  també 
seria  plujós  i  gris.  No  va  ser  això  el  que  li  va  cridar 
l’atenció, però. Ja eren les vuit del matí i havia sortit a 
passejar. Tot i ser tan d’hora, l’ambient estava carregat: 
era el  gran dia  dels  obrers,  el  dia  de la  vaga general 
preparada des de feia tant de temps. Camí del port, el 
cap  li  bullia  amb  pensaments:  «si  aquesta  joventut 
hagués viscut uns anys abans, sabria què és treballar», 
«ara només pensen a acabar el més aviat possible per 
anar al bar amb els amics i emborratxar-se», «tant els fa 
la feina ben o mal feta i a més es creuen amb el dret de 
queixar-se  per  qualsevol  ximpleria,  i  vaga  general!». 
Recordava que ell mai havia recolzat cap vaga, però no 
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sabia ben bé per què. De fet, gairebé sempre havia estat 
d’acord amb les proposicions dels vaguistes. O era que 
només se’n recordava dels cops en què hi havia estat 
d’acord? La por,  la por als arrambatges, havia estat la 
responsable  de  la  seva  inactivitat;  ara,  des  de  la 
distància, ho veia clar.
Aquell dia, com que tenia torn de tarda, li va tocat vigilar 
la manifestació. Com ja havien previst a la caserna uns 
dies  abans,  la  manifestació  no  va  trigar  gaire  a 
embolicar-se i aviat es van sentir els primers trets. «No 
dubteu  a  disparar  si  la  situació  es  descontrola»,  els 
havien dit els superiors, «ja sabeu que és més fàcil que 
després ens creguin a nosaltres que no pas a ells». Com 
des  de feia  quaranta  anys,  ara  tampoc  no  sabia  d’on 
treure  el  coratge  per  fer  front  a  tal  afirmació  de 
superioritat. «Quin remei, més val fer una bona feina que 
aguantar el reny de l’inspector».
Durant  més  d’una  hora  els  aldarulls  van  ser 
impressionants,  el  descontrol  continu,  la  tragèdia 
imminent. Gent pertot arreu, caiguts, ferits, ambulàncies. 
Més  trets,  més  reforços  policials,  més  ambulàncies. 
Silenci, tragèdia, cinc morts.
«Què volien, amb aquestes instruccions? Que sortís bé? 
Que no hi  hagués cap ferit?  O potser  la  massacre  ja 
estava premeditada?»,  es deia,  mentre  mirava des de 
dalt  del  pont  el  camp  de  batalla.  Va  estar  fent  voltes 
durant un temps, massa, per poder recordar quant. «Tota 
la vida traint els companys, els meus ideals, els ideals de 
tota  una  generació  de  treballadors!  Què  seria  de 
nosaltres ara si aquelles vagues no haurien tingut lloc? 
No  tindríem  dret  ni  a  dues  setmanes  de  vacances  a 

4



l’any!»  Va  continuar  immers  en  els  seus  pensaments, 
cada  cop  més  convençut:  «De  debò  pensava  que  no 
valia la pena? No deu ser més aviat que tota la vida he 
volgut  ser  un  bon  esclau  per  intentar  complaure  els 
patrons?»
Al cap d’una estona, que  li va semblar interminable, va 
arribar a una conclusió: «Què he fet, mare meva... Quina 
vergonya...  Quina  vergonya...  Si  els  meus  companys 
caiguts en la lluita em veiessin ara, no tindria prou valor 
per mirar-los a la cara». Va decidir que ja n’hi havia prou, 
de pensaments d’aquesta mena. Tampoc no era qüestió 
de turmentar-se, de totes maneres ja no es podia fer res. 
Sense  pensar-s’hi  més,  va  tornar  al  lloc  de  la 
manifestació on van caure els cinc companys. Totalment 
asserenat,  va  treure  l’arma  reglamentària,  se  la  va 
apropar a la templa i tres segons després jeia amb ells. 
Havia trigat  molt  de temps,  però per  fi  els  feia  costat. 
Llàstima que no se n’adonessin.
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