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A l'últim instant



A pagès coneixem la proximitat dels llops
per la peculiar forma de clapir dels gossos.

El temps m’enterboleix la memòria. No sé si era el dia 24 
o el 25 quan succeí l’esdeveniment que intento explicar-
vos.  El  que sí  tinc ben present és  que érem a l’hivern: 
gener de 1939.

Després  de  pensar-s’ho  prou  bé,  el  pare  decidí  que 
havíem de  fugir.  El  pare,  la  mare,  el  germanet  de  dos 
mesos i jo ens aplegàvem a la plaça de la vila, junt amb 
altra gent que també tenia tanta o més por que nosaltres. 
Tots  volien  escapar  d’una  sort  aterridora  que,  segons 
l’experiència  dels  refugiats  vinguts  d’altres  terres,  era 
evident que ens esperava. Les notícies que arribaven eren 
ben aclaridores i no deixaven lloc a dubtes: els nacionals 
–moros,  italians  i  legionaris–  eren  a  l’altra  riba  del 
Llobregat.

Feia tres dies que faltava l’electricitat. Tot era més fosc 
que  boca  de  llop.  L’única  llum  visible  era  la  que 
proporcionaven els fars del cotxe.

Els quatre fèiem cua per pujar a un vell autobús, del tub 
d’escapament  del  qual  sortia  un  fum  que  empastifava 
l’ambient. Suposadament, ens havia de portar a un lloc 
segur,  on  poguéssim  aixoplugar-nos  del  perill  dels 
bombardejos a què ens sotmetia l’aviació italiana vinguda 
de Mallorca. Corrien rumors que aniríem més enllà dels 
Pirineus. 

El pare parlava amb un milicià que procurava posar ordre 
entre els qui hi volien accedir-hi. El fred cada vegada era 
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més i més inclement. La negra nit semblava empitjorar la 
situació.  La  lluna,  d’un  blanc  cadavèric,  ens  guaitava 
sorneguera, com preguntar-nos: «On aneu, ximplets?» La 
humitat envernissava les llambordes amb transparències 
brillantíssimes.

El milicià no volia que la gent carregués massa paquets. 
Tot s’ha de dir: la mare portava la joia que més preava: el 
braçal de la màquina de cosir Singer.

En  el  moment  que  l’autobús  va  parar  el  motor,  en  la 
llunyania, vaig sentir el peculiar bordar dels gossos quan 
ensumen  la  presència  de  llops.  Precisament  en  aquell 
moment em vaig adonar que, amb les presses, ens havíem 
deixat  tancada  la  Quissa  al  mas.  Gairebé  cridant,  vaig 
interrompre la conversa del pare amb el milicià: «Pare, 
pare,  que ens hem deixat la gossa tancada a casa!» La 
gent que ens envoltava em van mirar, sorpresa que de la 
gola d’un marrec de set anys pogués sortir aquell crit tan 
fort.  Reacció  del  pare:  va  sortir  de  la  cua  i  deixà 
palplantat al que menava aquella gent. Tornà a agafar la 
maleta  i,  ferm,  manifestà:  «Ens en tornem. No podem 
abandonar la Quissa!»

Com  quatre  fantasmes  sense  esma,  tornàvem  al  mas 
decidits a fer front a un proper i perillós esdevenir. Lluny, 
es  veien  com  els  reflectors  escorcollaven  el  cel  i  sols 
descobrien les fumaroles dels impactes de les bateries de 
terra.

D’aquesta  manera,  sortosament,  no  vam  emprendre  el 
camí d’un viatge que de totes totes ens hagués conduït a 
un infern segur.
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