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D'ençà aquella nit



...la mort de qualsevol persona m’empetiteix,
perquè estic lligat a la humanitat;

per tant, mai em pregunteu per qui repiquen
les campanes; repiquen per a tu.

John Donne, poeta anglès
que visqué des de 1572 fins a 1631
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Carrer Major de Miralbou, l’any 1975
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A Miralbou, aparentment, quan la ràdio emeté la notícia, 
tot semblava continuar com si res hagués passat.

Miralbou  és  un  petit  poble  enclavat  en  els  primers 
contraforts  pirinencs.  Encara  que  a  l’estiu  decuplica  la 
seva  població,  normalment  no  arriba  a  censar  el  miler 
d’habitants. I per a no arribar-hi, degut a les profundes 
valls que l’envolta, no arriba prou bé la TDT, ni el tren. 
Encara  avui  hi  ha  dificultats  de  cobertura  per  a  la 
telefonia mòbil. La majoria dels vilatans viu sobretot de 
conrear el camp, d’embotellar aigua mineral, del suro i de 
l’esforç per tirar endavant llur turisme. Per alguna raó, als 
afores  es  troben  algunes  ruïnes  ibèriques  —quatre 
pedruscalls mal comptats—, grans petjades de dinosaures 
—saberuts  vinguts  de  la  capital  asseguren  que  són  les 
empremtes  que  deixaren  els  elefants  que  duia  Anníbal 
camí de Roma— i una esglesiola romànica en estat més 
que ruïnós. El que sí es conserva bé és un autèntic pont 
romà, el qual, pel que sembla, segles enrere hi passava un 
riu per dessota.

* * *

En  Sam,  el  guarda  forestal,  ha  desatès  el  bosc  que  té 
encomanat i va amunt i avall del carrer principal i no gosa 
canviar  paraula  amb  ningú,  fins  que  es  troba  amb 
l’agutzil,  persona  de  la  seva  confiança.  Se  li  atansa  i 
suposa que la pregunta que cal fer és:

—Creus que el que ha dit la ràdio és cert?

—Segur:  he  vist  el  batlle,  molt  nerviós,  parlant  amb el 
Benemérito.  —Aquest  últim  personatge,  com  es  pot 
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suposar,  és  l’apel·latiu  amb  què  el  poble  coneix  l’únic 
número del cos de la guàrdia civil.

Deixant la conversa a mitges, el forestal es dóna un cop al 
front i diu:

—Me’n vaig cap a la feina. No fos que...

Per  l’altre  extrem  del  carrer  pujava,  carregat  amb  un 
voluminós  feix  de  llenya,  el  que  els  ben  pensants  i 
benestants de la vila han titllat de «Descregut». Hi està 
com a desterrat polític. Va panteixant. 

Per la vorera d’enfront, el  mossèn, agafant-se la sotana 
amb les mans, corre més que camina amb la intenció de 
dirigir-se a l’ajuntament. 

El Descregut, quan arriba a l’alçada del sacerdot, crida:

—Ja t’has assabentat del que ha passat. Se t’ha acabat la 
menjadora, eh?

L’altre, sense disminuir la seva carrera, contesta:

—No  tens  remei.  Tu  sempre  amb  els  teus  enginyosos 
acudits.  Veuràs  com  aniràs  a  l’infern,  Liberto.  T’ho 
asseguro.

Aquest, rient desaforadament, respon: 

—Més  de  mitja  vida  estudiant  per  dir-me  aquesta 
bajanada? L’infern no existeix, i tu ho sap millor que no 
pas jo. L’infern, mossèn, és la nostra vida aquí. T’inquieta 
la situació, veritat? Jo no estaré segur del que –ha deixat 
el feix de llenya a terra perquè li agrada fer-la petar– ha 
dit la ràdio d’aquí fins que no m’ho confirmi aquesta nit 
la BBC o la Pirenaica.
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—Sembla  que  és  veritat  —digué  el  capellà  quan  la 
distància feia difícil escoltar-lo. 

* * *

Quan la Virgínia arribà a la centraleta de telèfons, restà 
sorpresa en veure en un espai tan reduïdíssim aplegats 
l’alcalde,  el  secretari,  el  forner i  el  cap del  Movimiento 
local. Aquest es dirigí a la noia:

—Señorita,  ha abandonado su puesto precisamente en  
un momento crucial  para el  país.  ¿Sabe usted que  su  
desidia puede costarle el empleo? ¿Lo entiende bien?

L’alcalde,  el secretari,  el  forner,  el  veterinari  i  l’agutzil 
—els dos últims s’afegiren en aquell precís moment— es 
miraren entre ells i després tots els esguards convergiren 
en el falangista, mirades fredes plenes de desaprovació. 
Ella explicà:

—Com que la línia està bloquejada i no puc fer-hi res, he 
sortit  un  moment  a  comprar  un  entrepà.  —En  arribar 
aquí es cruspí gairebé mig panet—. ¿Quieren? —oferí.

El del Movimiento local, ja més apaivagat d’ànim, digué:

—A ver, Virgínia: mira si se ha restablecido el servicio,  
¡por el amor de Dios! Lo mío es urgente.

—D’acord, senyor José Antonio.

—Lo mejor  sería  que  tan pronto  hubiera  línea,  me la  
pasaras a casa. La espero allí, ¡eh! —I sortí fent llargues 
gambades. A les escales ensopegà amb el capellà, que li va 
preguntar si sabia on era l’alcalde.
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—Sí, està ahí arriba, en la centralita, conspirando con  
los demás —contestà malhumorat.

En  arribar  a  sa  casa  l’esperava  el  Benemérito,  que  el 
saludà de forma marcial, gairebé presentant-li armes.

—Bien, Expósito: baja ya la mano. ¿Y el desterrado?

—Pues  se  ha  presentado  voluntariamente  en  la  casa  
cuartel, le he sellado la cartilla de penado y se ha ido.  
Creo que se encuentra en la hacienda del señor Roger,  
donde se le confía algún trabajo.

—Pues  has  de  atarle  corto.  Si  se  ha  enterado  de  la  
noticia, puede que se le suban los humos a la cabeza y  
nos dé trabajo o se eche al monte. Anda: ve a buscarle,  
pero no lo enchirones. Sólo que no le pierdas de vista,  
¿entendido?Y, por Dios, baja el saludo ya.

—Más o menos, lo he entendido, sí, señor —mormolà el 
vestit  de  verd  oliva,  el  qual,  trobant  feixuc  el  pes  del 
germanet màuser, se’l posà en bandolera. El cert és que 
no sabia ben bé per on començar les ordres rebudes.

* * *

Feia estona que s’havien encès els llums públics.  No es 
veia una ànima pel carrer. El fred s’imposava.

En  aquell  moment,  pel  costerut  carrer  Major  pujava 
esbufegant l’autobús de línia. Portava l’apotecari com a 
únic passatger i el correu i dos paquets de diaris del matí 
com  a  mercaderia.  Minuts  després,  aquella  mena  de 
baluerna amb rodes i  motor arrencava,  deixant darrere 
seu una estela negra de fum.
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* * *

El forner estava sopant, a la vegada que escoltava el parte 
de guerra que emetia la ràdio nacional. S’aixecà de taula i 
s’acostà al finestral.  Efectivament, pel carrer no es veia 
una  ànima.  La  major  part  de  les  cases  tenien  encesa 
alguna bombeta i la llar de foc. 

El  silenci  de  la  nit  sols  era  alterat  pel  raucar  de  les 
granotes,  els  esbiecs  d’alguna  cabra  i  el  quiquiriquí 
d’algun gall desorientat que no sabia el que es feia.

—Mira,  Sònia:  sembla  que  a  la  seu  del  Frente  de 
Juventudes celebren festa grossa.

Ella s’apropa cap on era el marit i  s’aboca a la finestra. 
Observà:

—Hi  tant!  Reconec  el  batlle,  el  Benemérito,  en  José 
Antonio i el veterinari. Reunió de pastors, ovella morta, 
no et sembla?

En aquell  moment es percep el brogit escandalós d’una 
Guzzi 65, que es deté davant l’esmentada seu falangista. 
El que la condueix és en Joan, el  carter.  Havia anat al 
poblet  del  costat  per  conèixer  de  més  a  prop 
l’esdeveniment del dia. Ara puja les escales que donen a 
la porta. De l’infern de l’americana treu un sobre gran, 
que lliura a en José Antonio. Aquest, desconfiat de mena, 
abans d’obrir-lo, dóna una llambregada al seu voltant i 
diu als seus companys:

—Sea lo que sea, más vale prevenir que luego lamentar.  
Cerrad puertas y ventanas. —Llavors obrí el sobre i llegí 
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el  seu  contingut.  Després  continuà—:  Parece  que  la 
situación está bajo control. Sin embargo, debemos estar  
alerta. Nunca se sabe. El enemigo siempre acecha.

* * *

En fer-se fosc a l’exterior de l’edifici,  en Pau, el forner, 
suggerí a la seva muller:

—Bé, Sònia: si tu vols, pots quedar-te fins que et cansis. 
Jo  he  de  baixar  a  l’obrador,  que  m’espera  la  pastera. 
Demà els clients, passi el que passi aquesta nit, voldran el 
seu pa calentet. Bona nit. —I baixà a l’obrador. 

Darrerament, la seva dona, cansada per una impossible 
tafaneria, decidí anar-se’n a descansar.

Mentrestant,  un plugim gebrat  queia  damunt Miralbou 
com  una  cortina  fosca  i  uniforme  que,  mitjançant 
pampallugues,  semblava voler jugar amb les  llums dels 
fanals.  Més enllà,  una nevada com de coto  fluix  anava 
cobrint la vessant nord de una muntanya que la negra nit 
se esforçava en fer-la invisible. 

Sònia tancà els porticons interiors del menjador i es girà 
lentament, a la vegada que admetia: 

—Tenim l’hivern a les portes. —A la vegada que els seus 
peus l’encaminaven com autònoms cap el dormitori. 

* * *
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La  història  d’en  Liberto  ve  de  lluny.  Jutjat  per  un 
tribunal militar, fou condemnat a tres sentències de mort, 
conegué gairebé totes les presons i camps de treball del 
país  en  un  giravoltar  que  durà  uns  quinze  anys.  La 
generosa justícia imperant li va commutar les penes una 
darrere  l’altra,  encara  que  fou  desterrat  primer  a  una 
petita  localitat  extremenya  i  després  precisament  a 
Miralbou,  on  les  forces  vives  i  sobretot  la  gent  ben 
pensant   —caram,  no  sé  per  què  ho  repetim  tant,  la 
veritat!—  el  qualificava,  com  hem  dit  abans,  de 
«Descregut».  El  deixaven que es guanyés la vida a can 
Roger, on feia feines del camp i tallava llenya, tasques no 
homologables amb la seva veritable professió de mestre 
d’escola.  Resultava  curiós  que  en  l’informe  que 
custodiava  José  Antonio  i  la  guàrdia  civil  s’exigia 
taxativament  que  en  Liberto  no  havia  d’exercir  la 
docència per cap motiu.

En canvi,  en Roger,  l’amo de la  masia  on treballava el 
desterrat, li  va demanar que, d’amagatotis,  ensenyés de 
lletra al seu fill,  Rogeret. I l’avinentesa funcionava prou 
bé.

* * *

El Benemérito, creient seguir al peu de la lletra les ordres 
del cap gros del Movimiento local, traslladà l’arrestat a la 
casa quarter i li assenyalà l’habitació i el jaç on havia de 
romandre. No el va emmanillar. Això sí: li tancà la porta 
amb pany i clau.

Abans d’anar-se’n a veure el seu superior, digué a la seva 
dona, doña Juanita, que de tant en tant donés una ullada 
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al  detingut.  La  noia  no  sentia  el  mínim  temor  per  la 
presència  d’en  Liberto,  atès  que  més  d’una  vegada  se 
l’havia trobat pel poble i no dubtava del seu bon tarannà. 
A més, ella era òrfena d’un pare afusellat i sabia prou bé 
la manera de fer entre la genteta la professió de la qual 
era portar armes.

* * *

Si durant el dia havia prevalgut una relativa normalitat en 
tot  el  municipi  de  Miralbou,  per  la  nit  era  totalment 
diferent: per a uns l’esdeveniment havia de constituir una 
manifestació de letícia que s’havia de celebrar, fins i tot 
amb cava; per a altres, en canvi, els inquietava el futur 
més proper. Potser en Roger n’era l’excepció, perquè tot 
el que tenia, i  en tenia molt, s’ho havia guanyat a pols. 
Deia que la màxima felicitat per a ell era, en arribar la nit, 
anar-se’n  a  dormir  amb  la  consciència  ben  tranquil·la. 
Aquesta tranquil·litat sabia que li proporcionava un bon 
son i un millor descans.

A l’altra banda del llit, però, la seva muller se’l mira una 
mica  decebuda,  perquè  dorm  com  un  soc.  Resignada, 
perquè  gairebé  cada  nit  passa  el  mateix,  es  diu  a  si 
mateixa: «Pobret, treballa tant!...»

* * *

Aquella  nit,  la  Sònia  estava  desvetllada.  No  s’ho  va 
repensar més: es llevà del llit, es posà una bata i baixà a la 
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panificadora a ajudar el marit. En acabar la feina, en Pau 
premia  l’esforç  de  la  seva  esposa  amb  falagueres 
manyagues que acabaren en un savi  clauet  a  peu dret, 
mentre el  pa es coïa dintre el forn i  el  Rogeret dormia 
com un àngel en el pis de dalt.

També  aquella  nit,  en  Joan,  el  carter,  no  es  deixarà 
temptar  per  la  seva  curiositat  habitual  i  no  obrirà  cap 
carta de les que l’endemà haurà de distribuir. És vidu. Li 
és  indiferent  el  que  pugui  esdevenir.  Té  molt  present 
l’adagi  que  ens  recorda:  «A  on  aniràs,  bou,  que  no 
llauraràs?»

Malgrat ser ben entrada la matinada, l’agutzil escolta una 
i altra vegada el disc d’en Lluís Llach  L’estaca, a la qual 
acompanya amb un filet de veu quan el cantautor entona 
allò de

... si estirem tots,
ella caurà;
molt de temps
no pot durar;
segur que tomba
tomba tomba;
ben corcada deu ser ja...

Aquella nit fou una nit molt llarga, potser massa llarga i 
tot, per al Benemérito. L’esdevinença ocorreguda i emesa 
més tard per la ràdio, el desassossegà. Per imposició del 
cap gros del Movimiento local, havia de pernoctar amb ell 
a la seu del  Frente de Juventudes. Ara sols anava armat 
amb la pistola reglamentària. Pensava en la seva esposa, 
doña Juanita,  l’afecte  de  la  qual  en  els  últims  temps 

12



notava que s’havia refredat. Recordà que li havia ordenat 
que tingués sota clau en Liberto. Què farien amb ell des 
d’ara?  «Pase  lo  que  pase,  los  cuerpos  de  seguridad  
siempre existirán.» Aquesta autoreflexió l’asserenà d’allò 
més.

* * *

A aquelles fredes hores d’aquella freda nit ja no plovia i al 
cel lluïa una brillant celístia. En Sam, el guarda forestal, 
intentant apaivagar les hores insomnes, vigilava el bosc, 
al  costat  d’una foguera  i  abrigat  amb una manta  a  les 
espatlles. Creia que un imminent canvi polític significaria 
per  a  ell,  sens  dubte,  una  millora  econòmica  i  laboral. 
Suara  s’entretenia  llançant  una pilota  de  drap  senderó 
avall  perquè  la  Quissa,  la  gosseta,  enjogassada,  anés  a 
buscar-la i l’hi deixés als seus peus, a l’espera que tornés a 
llançar-la.

* * *

Aquella nit, no obstant estar com empresonat, en Liberto 
se  sentia  content,  perquè  entrellucava  una  prompta 
alliberació.  En aquell  moment sent com una clau dóna 
tres voltes al pany i s’obre la porta. Apareix doña Juanita, 
que porta una safata amb un cafè amb llet calents. Diu al 
detingut com en un murmuri:

—Le traigo un café con leche, Liberto. 

El noi contesta, tot somrient:
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—Doña Juanita, gracias; pero preferiría que fuera cava. 

La dona interpreta de seguida el que vol dir el reclús, però 
sols manifesta:

—Liberto, le dejo la puerta abierta; déme su palabra de  
que no se escapará. Si lo hiciera, todo el perjuicio sería  
para mí y mi marido. 

—¡Palabra, doña Juanita!

* * *

També  aquella  nit,  el  resos  del  mossèn  i  la  seva 
majordona semblaven més bé un gori-gori, i és que no es 
podien  concentrar  en  el  que  feien.  Ella,  al  final,  va 
interrompre l’oració i preguntà tot d’una:

—No li fa por el que pot succeir, ara, mossèn? A mi em 
neguiteja força. Jo vaig viure la guerra civil i (què vol que 
li  digui?) no ho vam passar gairebé bé. En canvi vostè, 
que llavors era molt jove...

—Patrocinio, per favor, calli i resi. Déu sap el que més ens 
convé. Apa, torni a agafar el rosari, i apagui el llum, que 
es resa millor.

* * *

Aquella nit també, potser perquè no podien conciliar el 
son,  l’alcalde,  el  secretari,  el  veterinari  i  l’apotecari 
decidiren no tornar a casa i quedar-se a fer companyia al 
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cabdal  de  Falange.  Mentrestant  el  Benemérito,  mig 
adormit, seia en un racó de la sala.

Sense  res  que  comentar,  mirant-se  els  uns  als  altres  i 
obsequiant-se  mútuament  amb  cigarretes  cares,  foren 
passant  les  hores,  fins  que  per  llevant  un  trau  d’alba 
assenyalava com eixia el nou dia.

* * *

Abans  de  plegar,  aquella  nit,  la  Virgínia  connectà  els 
mecanismes per fer trucades automàtiques, però seria en 
va per comunicar-se fora de la població, perquè la línia 
principal no funcionava d’ençà el matí. Havia estat un dia 
esgotador, de treball infructuós. A més a més havia hagut 
de suportar les impertinències d’en José Antonio.

Encengué la llar, es canvià de calçat i es posà damunt les 
espatlles  una  manteleta  de  pell  de  conill,  perquè en la 
casa feia un fred que gelava. S’assegué davant la taula de 
la cuina, disposada a escriure a en Màrius, el seu promès. 
Feia  el  soldat  a  la  província  africana  del  Sàhara 
Occidental,  una zona molt  compromesa militarment en 
aquells moments.  

Urgia  comunicar-li  que  temia  estar  embarassada:  ho 
evidenciaven les  tres  faltes  que havia  tingut.  Però  com 
dir-li-ho? Per on començar?

Agafà paper i ploma. Observà la blancor del full, que li 
recordà  alguna  cosa  que  tenia  a  veure  amb  la  seva 
perduda virginitat. Sigui com sigui, havia de començar. I 
ho va fer així:
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Miralbou, nit del 20 de novembre de 1975

Estimadíssim Màrius...

I continuà escrivint sense entrebancs fins omplir dos folis 
i mig.
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