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La maduresa significa
haver recuperat

aquella serietat que de nens
teníem quan jugàvem.

F. Nietzsche

...Jo vinc d’un silenci
antic i molt llarg,

de gent sense místics
ni grans capitans,
que viuen i moren

en l’anonimat,
que en frases solemnes

no han cregut mai.

Raimon
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El pare era un bon ebenista, encara que l’empipava d’allò 
més,  quan  escassejava  la  feina,  recórrer  a  la  vulgar 
fusteria. Sí  que aquesta i  l’ebenisteria treballen la fusta 
gairebé  amb  les  mateixes  eines,  però  l’especialitat  del 
pare era més fina i compromesa. 

Barcelona  era  ocupada  per  moros,  italians  i  legionaris 
almenys  feia  una  setmana.  En  aquells  llavors,  els 
falangistes no eren tropa; eren més bé una policia entre 
militar i política.

El pare, potser pel prestigi que s’havia guanyat treballant 
bé, els empresaris que havien sobreviscut a l’hecatombe 
empresa per Franco buscaven els millors operaris que a 
poc a poc anaven arreplegant els nous sindicats verticals. 
El tallers no s’obrien amb la rapidesa que desitjaven els 
patrons i productors. Aquells deien que s’interposava una 
allau  de  paperassa  que  feia  anar  de  cap  tot  el  sistema 
industrial.

Pel mateix motiu, també es va endarrerir més del compte 
l’obertura  dels  col·legis.  Als  religiosos  els  faltaven 
capellans  docents;  monges,  no;  en  sobraven.  Molts 
religiosos estaven encara militaritzats. Els mestres civils 
ho tenien més pelut, per quant els catalans, alguns, degut 
a la poca seguretat,  seguien amagats a les muntanyes i 
boscos  del  nord,  i  d’altres,  com  a  soldats,  exiliats  en 
camps de treball o de concentració a França. Al principi 
en tornaven poquíssims, en part per la por que el feia ser 
«depurats».  Alguns  no  aconseguien  el  grau  de 
«depuració»  necessari,  agreujat  per  la  circumstància 
d’haver-se distingit entre els elements perillosos de l’altre 
bàndol.
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Pel  març,  algunes  escoles  iniciaren  el  curs,  a  mig  gas; 
gairebé  sense  mobiliari  per  a  tot  els  alumnes,  ni  el 
material suficient...

El  nou ordre  de  coses  ens  va suprimir  el  molt  desitjat 
desdejuni del got de llet amb xocolata i un panet que en 
deien de Viena, gest que tingué la Generalitat envers els 
nens fins terminar la guerra civil.

Com les vies de comunicació estaven massa afectades pels 
bombardejos i, ara, pels sabotatges, arribaven pocs carros 
i  camions  amb  subministraments  necessaris  per  a  una 
població paorosament famolenca.

Malgrat tot, a nosaltres, la canalla, ningú ens impedia —
santa  i  imprudent  innocència—  cantar  fins 
esgargamellar-nos una cançoneta prou de moda llavors. 
Dèiem:

Jo sóc català
i porto barretina
i el que digui res,
li tallo la sardina.

Dones intrèpides s’arriscaven a sortir fora de ciutat per 
comprar els  aliments que podien; després els venien al 
públic a preus astronòmics. Els pocs que tenien or o plata 
no patirien maldecaps amb l’ocupació militar. Encara no 
s’havien  implantat  les  cartilles  de  racionament  i  el 
numerari  era  escàs.  També  era  un  fet  que  el  paper-
moneda  de  la  república  no  tenia  cap  valor.  En  alguns 
indrets, els segells de correus servia de xavalla. 
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L’autoritat  competent  —guàrdia  civil,  policia  armada, 
falangistes i, més tard, s’hi afegiria la guàrdia urbana— es 
dedicà  a  la  repressió  d’aquest  negoci  de  dia  en  dia  en 
augment. És curiós com aquests agents treballaven fins i 
tot fora d’hores de servei.  La requisa anava a parar als 
números  que  l’havien  interceptat.  Si  l’estraperlista  es 
plantava i exigia —situació que rarament es produïa— el 
formulari  del  que  li  havien  requisat,  els  emprenyats 
benemèrits no podien retenir del botí i endur-se’l a casa 
seva  —com  normalment  succeïa—,  i  sí,  en  canvi, 
dipositar-lo  a  la  casa-quarter,  on  el  sergent  de  torn 
dedicava als seus subordinats una acollida poc agradosa. 
En redactar  la  denúncia l’estraperlista  s’exposava a  ser 
sancionada  amb  una  quantitat  que  de  vegades  podia 
significar  un  dineral.  També  s’ha  de  dir  que  tot  allò 
requisat no s’ho podien quedar en el quarter, sinó que, 
ben  documentat,  anava  a  parar,  inexcusablement,  a  la 
delegació provincial d’Abastecimiento y Transportes.

Més  o  menys  aquest  era  el  panorama  que  ens  tocava 
malviure en aquells primers anys d’acabada una guerra 
que, per a la població, no havia terminat del tot, degut a 
la  fam,  a  la  carestia  de tots  el  productes  alimentaris  i, 
sobretot, als sous summament escarransits.

Mentre el pare esperava que el cridessin per començar a 
treballar i jo que obrissin la nova escola, gaudíem de tot el 
temps del món.

*  *  *

En  Tomasín  tindria  gairebé  la  mateixa  edat  que  jo. 
Sempre  el  vaig  conèixer  amb  el  cap  rapat  i  vestint 
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parracs. A la colla no el refusàvem, però —la veritat sigui 
dita— no ens queia bé. Vivia, acollit en una família, en un 
dels refugis antiaeris construïts a la part de muntanya. Li 
retrèiem  que  portava  titis.  Ell  feia  els  possibles  per 
congraciar-se amb tots els del nostre grup. S’hi trobava 
bé. 

Pel que sabríem més tard, els seus pares, atemorits per 
les  conseqüències  que  havien  patit  a  l’entrada  dels 
feixistes a Màlaga, en sentir que els mateixos fatxendes 
eren a punt de conquerir Barcelona, van decidir, uns dies 
abans, junt amb els cinc fills que tenien, fugir més enllà 
dels  Pirineus.  Perdut,  en  Tomasín  es  va  quedar  amb 
nosaltres. D’ençà llavors vivia gràcies a la caritat de una 
gent que ho estava passant també molt malament. Tot un 
drama.

I ara anem per pams: potser no havien transcorregut tres 
dies  de  l’entrada  dels  «nacionals»  quan  succeí 
l’esdeveniment que penso descriure-us tot seguit.

Jugàvem com cabretes boges, saltironant i empaitant-nos 
sense treva per aquells indrets plens d’horta i rierols. No 
ens cansàvem de saltar i parar una i altra vegada. 

Aquell  dia  vam  anar  en  Joan,  en  Tomasín  i  jo  a  la 
Rambla, la part millor urbanitzada de l’Hospitalet. De cop 
i  volta,  sentim  com,  pel  carrer  principal,  ressonen 
trompetes  i  timbals  sense  escatimar  decibels.  Màxima 
atenció.  Ens  apropem  cap  a  l’origen  d’aquella 
impressionant  manifestació  musical.  Darrere  vénen, 
marcant  un  rigorós  pas  marcial,  un  escamot  d’homes 
vestits  de  blau,  boina  vermella  i  corretjam  negre. 
Enarboren una gran bandera roja i negra, semblant a la 
que coneixíem feia pocs dies de la FAI. 
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Per  primera  vegada sentíem una cançó  amb una lletra 
que deia:

...formaré junto a mis compañeros
que hacen guardia sobre los luceros,
impasible el ademán
y están presentes en nuestro afán...

La  veritat  és  que  resultava  un  espectacle  digne  de  ser 
admirat, sinó fos perquè...

Junt amb altra gent encuriosida que omplia les voreres, 
nosaltres  tres,  com  un  trio  de  badabadocs  de  poble, 
observàvem  la  desfilada,  quan,  d’aquesta,  en  surt  un 
subjecte  que  lluïa  dues  estrelles  de  plata  al  pit,  se’ns 
atansa  fet  una  fera  i,  a  la  vegada que desenfunda una 
pistola que duia al cinto, crida:

—¡Coño:  a  ver  si  aprendéis  a  saludar  la  bandera  
nacional! —El cert és que els falangistes sols en portaven 
una i  era  la  roja  i  negra.  L’home de blau  porta  l’arma 
estesa  a  la  mà  dreta.  S’aproxima  perillosament  envers 
nosaltres. Amb ulls esperitats, aixeca la mà i la deixa anar 
amb  força  contra  la  templa  esquerra  d’en  Tomasín. 
Aquest,  encara  somrient  de  satisfacció  pel  espectacle 
gratuït  que  ens  ofereixen  els  uniformats,  es  desploma 
sense sentit damunt les llambordes del sòl. Inalterable, el 
dues estrelles guaita el que ha fet i s’incorpora a la munió 
de falangistes, que l’esperen deturats però marcant el pas. 
Quan aquests emprenen la marxa, l’oficial torna a repetir:

—¡A ver si aprendéis a saludar la bandera nacional!
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De cop i volta, s’aixecaren, atemorits, desenes de braços, 
els  propietaris  dels  quals  no  coneixien  segurament 
l’obligació de fer la salutació feixista. 

Quan  els  homes  de  blau  van  desapareixent  en  la 
distància,  però  encara  s’oïen  llurs  trompetes  i  timbals, 
també s’escoltava el final de la cançó que entonaven:

Arriba escuadras a vencer
que en España empieza a amanecer.

Mentrestant, en Tomasín, al terra, deixava de respirar i 
passava  a  millor  vida.  La  gent  escapà  espaordida.  Jo, 
també...

*  *  *

En  arribar  a  casa,  vaig  explicar  al  pare  el  que  havia 
esdevingut. No em creia; deia que m’inventava històries. 
Comptat i  debatut:  que jo era un mentider. A la tarda, 
vaig portar, com a testimoni, en Joan. Davant l’evidència, 
el  pare  va  anar  a  l’única  clínica  que  llavors  hi  havia  a 
l’Hospitalet,  al  cap  damunt  de  la  Rambla.  Coneixia  el 
director.

Quan en tornà, digué a la mare que anéssim amb molta 
cura de no difondre l'«accident» en què morí en Tomasín: 
podia haver-hi conseqüències contundents. O sigui, mutis 
i  a  la  gàbia.  Mai  se sabé on va ser enterrat.  Potser  en 
alguna cuneta desconeguda?
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