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El desnonament



... senzillament vinc a cantar una cançó.
La cantaré i me n’aniré.

Però aquesta nit seré el vostre hoste,
perquè vostra és la cançó que vas a escoltar.

Walt Whitman

És un fet curiós que no puguis escriure
un guió assegut en el teu escriptori,

sinó que t’hagis de moure al compàs
dels teus personatges.

Graham Greene
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Ja no hi havia dubtes: el barri vell seria enrunat. Sols hi 
vivien dues famílies. Ni les promeses més vehements dels 
nous constructors ni les mesures legals de les autoritats 
foren  suficients  per  a  desnonar-les.  Mesos  abans  es 
multiplicaren les protestes i s’organitzaren mobilitzacions 
en el veïnat, atès que ningú volia marxar d’aquell hàbitat 
que constituïa el treball per a uns, el negoci per a altres, 
malgrat el precari estat de llurs llars.

Nogensmenys, a poc a poquet la majoria dels veïns —els 
més  mig  convençuts  i  els  menys  a  contracor—  decidí 
acceptar l’oferiment del promotor dels nous habitatges.

Únicament la família de l’avi Pere i la que vivia al el pis de 
dalt es mostraren repatanis a qualsevol intent de trasllat. 
Amb aquestes  dues famílies les mesures per a foragitar-
los no donaren cap resultat.

L’últim  intent  per  persuadir  definitivament  els 
recalcitrants es posaria en marxa aquell mateix dia.

En efecte, a les vuit del matí aparegueren a la placeta tres 
buldòzers, que començaren a vomitar fum i a grunyir de 
tal forma que despertaren les poques persones que encara 
dormien pels voltants.

No  tardaren  a  acudir  els  curiosos,  els  que  no  volien 
perdre’s  l’espectacle  que  oferirien  a  no  tardar  aquelles 
monstruoses màquines.

Obrint-se pas entre la concurrència, l’avi Pere arribà a la 
primera fila. Quan els buldòzers començaren a desplaçar-
se i a sacsejar les urpes i les pales amunt i avall, a l’avi 
Pere  li  vingueren  unes  ganes  boges  d’apedregar  els 
conductors. Anava a agafar una pedra, quan un veí menys 
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temerari se li avança i li treu del cap tan agosarada idea. 
No deixa de dir-li: 

—No,  Pere:  no  es  pot  fer  absolutament  res.  Hem  de 
reconèixer que ells ens han guanyat... —Sospira i el prevé
—: Guaita’ls allà dalt, la parella de la guàrdia civil, amb 
els seus germanets els màusers.

En la seva manifesta impotència, a l’avi Pere se li negaren 
els  ulls  de  llàgrimes,  d’amargues  llàgrimes.  Tèrbola  la 
visió,  dirigí  la  mirada  cap  el  mur  contra  el  qual  el 
buldòzer  l’emprenia una i  altra  vegada amb insistència 
gairebé animal.

—Si no esdevé un miracle, a aquests no els deté ningú —
murmurà el vell, somicant.

—Així és —assentí el veí.

Una part d’una pintada recent —«No a la guerra!»—, en 
traços negres molt gruixuts, s’enfonsà ensems un bon tros 
de paret.

L’avi Pere observa a pleret com consumaven el seu treball 
les potents garres d’aquella màquina immisericorde, però 
també veia com no desapareixien les lletres de la pintada, 
sinó que entre llàgrimes i sospirs entrellucava unes altres, 
els autors de les quals, quan no era ell mateix, coneixia 
per la seva implicació política al veïnat.

Sí:  aquell  mur  emblanquinat,  mig  descrostonat, 
esdevingué com un espill de la realitat quotidiana durant 
lustres.  Encara  ara  s’hi  veia  reflectit  el  provocador 
«¡Abajo la dictadura! ¡Viva la República!», o aquell més 
peremptori  de  «¡No  pasarán!», que  es  va  mantenir 
alguns dies. Quan finalment passaren, gairebé s’eternitzà 
el de «¡Viva Franco, arriba España!», consigna que l’avi 
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Pere intentà anys enrere empastifar, y que aviat va veure 
reposada. Més tard, es ressuscità el patriòtic «¡Gibraltar 
para  España!», quan  encara  s’entreveia  l’eslògan 
comercial  «Philips,  mejores  no  hay»,  i  que  seria 
substituït  per  un  gegantí  cartell  a  tot  color  dels 
«Veinticinco años de paz»,  invent de Fraga Iribarne.  La 
pintada més gran,  a diversos colors,  deia  «Què heu fet  
d’en Puig Antic, feixistes?»

Impertèrrits, els buldòzers continuaven amb el seu treball 
i, en uns minuts, esfondraren una gran part del mur. 

Què  hauria  donat  l’avi  Pere  perquè  aquells  enginys 
diabòlics aturessin llur tasca! Suara, un d’ells enrunava 
una de les casetes baixes amb la mateixa facilitat amb què 
es desploma un castell de cartes. Un altre arrencava amb 
no menys facilitat les llambordes de la placeta. I un tercer 
s’esforçava a aixecar uns ralls soterrats d’una antiga línia 
de tramvies. 

En  observà  amb  quin  coratge  arremetia  la  màquina 
contra aquells ralls corcats pel rovell, recordà la darrera 
setmana  d’un  gèlid  gener  de  1939,  quan  la  ciutat  era 
destrossada una i altra vegada pels bombardejos italians. 
Va  veure  com  queien  dotzenes  de  bombes  en  poques 
hores.  Algunes  no  esclataren  perquè,  gràcies  a  un 
pertinaç plugim, la terra s’havia convertit en una mena 
d’esponja; per aquest motiu, part d’aquell diluvi de foc i 
de  mort  resultà  atenuat.  Malgrat  tot,  allí  restaren 
oblidades i enterrades diverses bombes.

L’avi  Pere  s’esforçà  a  recordar  on  havien  caigut.  Sí:  al 
terraplè  de  més  enllà  de  la  placeta  n’hi  havia  alguna 
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més... Allí on precisament el tercer buldòzer s’afanyava a 
extreure ferralla retorçada.

El  conductor  guiava  amb  mà  mestra  la  màquina,  que 
roncava  amb força  perquè,  en  aquell  instant,  les  seves 
urpes,  enfonsades al  terra uns pams, ensopegaren amb 
cert objecte que oferia resistència. Va fer marxa enrere i 
emprengué nova carrera amb les ungles removent el sòl, 
junt  amb  sorra,  llambordes,  runa  i  pedrots.  Maniobrà 
perquè les grapes s’enfonsessin més i més. Una  atrapà i 
enforquillà quelcom semblant a una majúscula baldufa.

Quan va ser hissat aquell enorme artefacte, perforat per 
la part superior, el conductor, sorprès i aterrit, saltà del 
buldòzer  i,  cridant  els  seus  companys,  els  urgí  perquè 
sortissin de seguida d’aquell perillós indret.

Per precaució, les màquines foren ràpidament retirades; 
els obrers, també. Aquests, més tard, es negaren a seguir 
treballant en tant la seguretat no estigués garantida.     

També per precaució, les autoritats instal·laren una tanca 
de protecció, a l’espera que els artificiers es fessin càrrec 
d’aquella troballa inesperada.

La localització de noves bombes retardà unes setmanes 
més els treballs de demolició i obrí una llum d’esperança 
a  les  dues  famílies  que  no  volien  per  res  del  món 
abandonar  el  barri.  I  l’avi  Pere,  encara  que  col·laborà 
gustós indicant on es podrien haver amagat més bombes, 
aquella nit, com a acomiadament, va escriure damunt les 
tanques  blanques  de  protecció  el  seu  últim  missatge: 
«¡¡¡No nos hecharán!!!», amb errata i tot.
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