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El crit silenciat



No em preocupa el crit dels violents,
dels corruptes, dels deshonestos,

dels sense ètica. El que més em preocupa
és el silenci de les bones persones.

Martin Luther King
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Quan  hom  cavalca  damunt  una  rastellera  de  més  de 
vuitanta  anys  i  les  arrels  dels  cabells  blancs  encara 
t’encoratgen a testimoniar els fets que emmagatzema el 
cervell –que defuig com del dimoni la visita emmetzinada 
i poc respectuosa de l’ombra del doctor Alzheimer–, no té 
més alternativa, tard o d’hora, que difondre’ls si no vol 
emmalaltir. Llavors, per què, per quina mena de por, els 
de casa, els veïns, els del barri, els del col·legi, ningú volia 
parlar del que ens havia passat? I el que havia passat era 
molt gros. I aquest silenci sospitós ennuegava a la gent 
com  m’ennuegava  a  mi?  I  encara  que  ara  sembla 
impossible, era així. El pànic s’havia estès arreu.

Encara  no  havia  complert  els  nou  anys.  El  pare,  com 
altres pares, feia el que li manaven al front del Segre. La 
mare,  hospitalitzada,  per  manca  de  medecines,  no 
millorava.

Aquella nit –érem a finals de març del 38– havia d’anar a 
dormir a ca l’àvia. El metro anava més que atapeït. Degut 
a les restriccions elèctriques, el servei havia minvat força.

Sentia unes ganes boges d’arribar a casa i cruspir-me el 
que hi hagués a l’abast. Les estacions passaven amb una 
lentitud  desesperant.  Ara  Mercat  Nou,  després 
Hostafrancs.  A  plaça  Espanya,  nova  gent  va  fer  els 
impossibles per aconseguir fer-s’hi lloc. Reemprenem la 
marxa.

De  cop  i  volta,  el  comboi  frena  i  se’n  va  la  llum.  El 
passatge és sacsejat cap enrere i, després, amb la mateixa 
força,  cap endavant,  sense miraments.  A la vegada que 
carrisquegen les rodes i els frens i s’accentuen els crits i 
les malediccions d’algun ferit, s’encenen les dèbils llums 
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d’emergència. Per més preguntes que li fan a l’encarregat 
d’obrir i tancar les portes, ningú sap el que està succeint.

Som al bell mig del túnel. Cal pensar que el maquinista ha 
pogut desfrenar el tren i aquest, per la pròpia inèrcia, es 
va desplaçant a poc a poc cap a la següent estació. Massa 
a pleret, opinen els viatgers. Tot el vagó és una babel de 
confusió i males maneres.

Finalment, entrelluquem l’estació de Rocafort. El metro 
hi entra encara més lentament. Hi ha persones a les vies, 
perquè a les andanes no s’hi cap. Tot l’espai està ocupat. 
Ni  el  mateixos  passatgers  poden  sortir  quan  es  poden 
obrir les portes.

De seguida rebem notícies  de l’exterior:  Barcelona,  per 
quarta  vegada  aquell  dia,  ha  estat  sotmesa  a  un  nou 
bombardeig.

Molta  gent  ha  buscat  l’aixopluc  dels  subterranis  del 
metro. Famílies senceres s’hi han instal·lat per passar dia 
i  nit,  junt  amb  nens  petits  allitats  en  matalassos  i 
màrfegues  rònegues.  D’aquí,  la  gran  aglomeració 
humana.

Malgrat les lamentacions i els crits d’algun ferit, tothom 
agusa l’oïda perquè se senten clarament els bum bum de 
les bombes en esclatar a l’exterior. 

Nosaltres, anteriorment, no vam sentir el “Catalans, perill 
de  bombardeig!”,  però  sí,  mitja  hora  més  tard,  el 
“Catalans,  la  Generalitat  de  Catalunya  vetlla  per 
vosaltres!”. 

Esporuguida i  maleint  la  situació  que ens  tocava patir, 
vam anar sortint de l’andana –algunes de les vies, amb el 
perill  que  significava  el  rall  electrificat  que  hi  havia  al 
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costat–,  i  escales  amunt,  fins  guanyar  la  superfície. 
Encara que, pocs minuts després, el metro recuperés la 
llum i, seguidament, el restabliment del servei, l’exterior, 
en canvi, era fosc com una gola de llop.

Detall del quadre El crit, del noruec Edvard Munch (1863-1944).

La veritat: millor que m’hagués quedat a baix! Perquè era 
tal el desori que dominava l’ambient, que em va entrar 
com una mena d’esverament incontrolat. 

En  aquell  indret  precisament  de  la  Gran  Via,  diverses 
bombes havien esclatat i havien enrunat alguns edificis. 
Negra nit, sense il·luminació pública, sols les flamarades 
que  sorgien  d’unes  ruïnes  que  buscaven  els  culpables, 
ombres  esfilagarsades  que  corrien  sense  sentit...  Dues 
ambulàncies  amb  les  sirenes  activades,  veus  de 
comandament de bombers, sanitaris,  guàrdies d’assalt i 
voluntaris  feien el  que podien per  intentar  arranjar  un 
caos monumental que, de totes totes, els sobrepassava.
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Potser  guiat  per  l'instint  animal  de  la  supervivència  i 
esmaperdut en una Barcelona ferida de mort, finalment 
vaig arribar a ca l’àvia, que per sort  també havia sortit 
sana i estalvia d’aquella aterridora ensulsiada.

Normalment,  els  botxins  de  l’aire  no  acostumaven 
treballar per la nit. Per tant, podíem dormir. Però i demà?

6



Primera edició en ePUB i PDF: juliol de 2013.

Publicat a www.tinet.cat.

Distribució sota llicència  "Reconeixement –
No Comercial – Sense Obra Derivada

(by-nc-nd) 3.0 Espanya" de Creative  Commons.

http://www.tinet.cat/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

