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El refugi



Posava amb tendresa les meves galtes
en les belles galtes del coixí,

les quals, plenes i fresques, són com
les galtes de la nostra infantesa.

A la recerca del temps perdut, Marcel Proust
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Aquesta  història  escrita  dormia  en  una  carpeta  de 
l’ordinador d’ençà feia més de quinze anys. Un repàs a 
l’arxiu i trobar-la, i després d’una breu correcció, m’han 
decidit a trametre-us-la .

Els  últims  dies,  a  escola,  no  apreníem  gairebé  res.  El 
mestre  se’l  veia  com  trasbalsat,  com  els  pares  a  casa. 
Nosaltres, la mainada, no sabíem de la missa la meitat, i, 
d’aquesta  meitat,  mal  entesa.  Deien  que  hi  havia  una 
guerra.  Bé,  i  què!,  pensàvem. No ens valien les  poques 
explicacions que ens donaven els majors. Crèiem que les 
guerres eren com les que ens oferien algunes pel·lícules 
que anàvem a veure; és a dir, poca cosa. La veritat és que, 
al principi, la guerra no ens treia la son. Tant era així que, 
fins i tot nosaltres, jugàvem a la guerra:  cowboys contra 
indis, serenos contra lladregots. Contràriament, per sort, 
entre  la  quitxalla  mai  no  hi  havia  morts,  ni  ferits,  ni 
vessament de sang.

Aquell conflicte del qual sentíem parlar als veïns no tenia 
res a veure amb nosaltres, la canalla, perquè encara fèiem 
tres  àpats  al  dia,  i  després  de  sopar  ens  esperava  un 
còmode llitet que facilitava conciliar els més agradables 
somnis d’infantesa.

Érem a les vacances d’estiu. Fou una sorpresa veure com 
tots  els  veïns  del  barri  s’aplegaven  fent  una  rotllana  i 
discutien amb vehemència d’alguna cosa que els portava 
de cap. Un d’ells deia, amb autoritat:

—Per aquí mateix hauríem de començar. —I indicava amb 
el dit el centre del cercle que constituïa la gent.

Com per art de màgia, aparegueren pics, pales, cabassos i 
altres eines.  El  pare se’m va acostar i,  acaronant-me el 
clatell, féu:
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—Anem a construir un refugi.

Interessadíssim per aquella  obra,  li  vaig  preguntar  que 
per què l’havíem de fer. Com quan em va contestar vaig 
continuar  amb  un  reguitzell  de  per  quès?,  ell  decidí 
acabar  la  conversa  amb  el  seu  fill  i  apropar-se  al  que 
semblava dirigiria aquell treball.

Pel que em va contar el pare, aquell refugi es construïa en 
previsió de possibles bombardejos.

Tothom es va posar a treballar: homes, dones i nens. O 
sigui,  hi  havia  abundant  mà  d’obra.  En  primer  lloc, 
dibuixaren,  amb calç,  un quadrat  d’uns  tres  metres  de 
costat.  De seguida els més valents l’emprengueren amb 
els pics i feren saltar la primera crosta de terra, i darrere 
vingueren les pales que la traslladaven als cabassos. I ara 
entrava en acció la quitxalla, que érem els encarregats de 
transportar la terra on no fes nosa. 

Els veïns acostumats a les tasques del camp resistien prou 
bé el tirar de pic i pala. Malgrat la bona voluntat que hi 
posà el pare, no pogué continuar gaire temps perquè se li 
encetaren  les  mans.  Sols  en  aquella  tarda,  el  forat 
s’aprofundí un metre i mig.

De llavors ençà, cada tarda la totalitat del veïnat acudia 
sol·lícita per fer avançar aquella mena de túnel, del qual 
pensàvem que més endavant ens donaria aixopluc segur.

Com aquella tasca era nova per a nosaltres, els menuts, 
tan aviat sortíem de col·le, corríem a incorporar-nos-hi i 
ajudar.  A  poc  a  poc,  aquell  forat  s’aprofundia, 
verticalment.  Va ser necessari  instal·lar  quatre pals per 
muntar una corriola, mitjançant la qual podíem pujar els 
cabassos, plens d’argila humida.
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Quan ja portaven uns quatre metres de fons, s’adonaren 
que els futurs usuaris no podrien baixar tots de cop pels 
ferros  clavats  a  la  paret  a  mena  d’escala,  sobretot  les 
dones.  Això  els  obligà  a  obrir  una  rampa  des  de  la 
superfície fins a la rasa excavada, amb un seguit de solcs 
transversals que servien de graons.

En ampliar l’obertura, no va ser fàcil contenir l’aigua de 
les pluges, la qual, tossuda, s’endinsava sense miraments 
fins avall de tot, cosa que endarreria la nostra tasca. No 
va  haver  més  alternativa  que  construir  una  teulada  de 
fusta damunt l’entrada del refugi.   

Ara  ja  excavaven  en  un  pla  horitzontal,  paral·lel  a  la 
superfície. I quina quantitat de terra que sortia! Semblava 
que no s’acabava mai! També s’ha de dir que la perforació 
anava  a  bon  ritme.  Potser  les  presses  venien  perquè 
arribaven insistents rumors que el perill de bombardejos 
era  imminent,  que  el  teníem  a  les  portes.  Refugiats 
vinguts de fora explicaven aterrits els grans estralls que 
produïen els avions sobre la població que havien hagut 
d’abandonar. Aquestes mateixes persones se sumaren a 
l’esforç  veïnal  per  terminar  l’obra.  La  seva  experiència 
ens aconsellà que havíem d’obrir una altra boca a l’altre 
extrem. I així es va fer.

L’excavació  s’havia  perllongat,  en el  subsòl,  gairebé  un 
centenar de metres,  amb una altura de metre vuitanta. 
Tenia la forma d’una L majúscula. No era gens agradable 
estar-s’hi: hi havia una humitat que feia que el fred ens 
congelés els ossos.

Aquell matí, el mestre, un jove d’uns vint-i-sis anys, ens 
reuní a l’aula principal per dir-nos alguna cosa important. 
Sí que era important. I tant! Ens digué que aquella era 
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l’última classe que ens donava. Havia d’incorporar-se a 
files  per defensar no recordo què,  i  que,  malgrat haver 
estat aixafada la rebel·lió al país, la «bèstia feixista» no es 
donava per vençuda. Tardaren una setmana a enviar un 
nou mestre.  Aquest havia estat  jubilat  i,  ara,  tornava a 
exercir  la  docència  degut  a  les  circumstàncies  que  ens 
tocava viure. Del professor jove, no en saberem mai més 
res.

A casa no em vaig d’estar de preguntar al pare que qui era 
la «bèstia feixista». El pobre s’embolicà tant en tractar de 
donar-me una explicació escaient que, al final, en incidir 
jo en la meva incontinència dels per quès?, ho va deixar 
estar en un:

—Apa, noi: anem al refugi, que l’hem d’acabar!

I  vam  fer  cap  cap  el  refugi,  on  els  petits  i  grans  ens 
afanyavem a enllestir-lo. A uns dos centenars de metres 
decidiren obrir una altra boca, que havia de comunicar-se 
amb la construïda abans. Els esforços no minvaven. Els 
pics, les pales i els cabassos no s’aturaven: era un relleu 
constant.

Un  entès  amb  aquella  mena  de  construccions,  enviat 
segurament  per  un  sindicat,  dictaminà  que  el  nostre 
refugi anava per bon camí, encara que trobà que era poc 
profund.

Encaràvem el mal temps de la tardor, el qual, vulgues que 
no, entorpia la nostra tasca. L’opinió general era que per 
any nou l’inaugurarien.
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El refugis antiaeris foren una arma eficaç contra els bombardejos 
indiscriminats que els franquistes sotmeteren a la població de la zona 

republicana durant la guerra civil (1936-1939).

A vegades es feien simulacres d’atac aeri.  Udolaven les 
sirenes,  es  difonien  missatges  pels  altaveus,  els  veïns, 
com  fent  broma,  s’apropaven  al  refugi  i,  molt 
cortesament,  cedien el  pas  i  l’entrada a  les  dones  i  als 
nens. Al cap d’una estona, tornaven a sonar les sirenes i 
els  missatges  deien  que  l’alarma  havia  passat  i  que  es 
podia  tornar  a  casa.  Era  curiosa  l’actitud  tranquil·la  i 
indiferent dels  gossos del  veïnat  davant la desfilada de 
tanta gent. No va ser així quan, poques setmanes després, 
aquests  mateixos animals,  inquiets  i  gairebé tremolant, 
amb  llurs  udols  ens  advertien  de  la  imminència  d’un 
bombardeig abans que ho fessin les sirenes.

De  cop  i  volta  sorgí  un  problema  afegit:  per  més  que 
avançava  la  perforació  dels  dos  túnels,  no  arribaven  a 
trobar-se.  Quan  mesuraven  llurs  llargàries  per  la 
superfície, resultava que se sobrepassaven en més de cinc 
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metres. Hagueren de recórrer al tècnic en refugis perquè 
els proporcionés la solució. 

Aquest  especialista  de  seguida  trobà  on  s’havia  comès 
l’error. Les dues galeries seguien un mateix nivell, sí; però 
entre les dues existia un desviament lateral d’un metre i 
mig; per això no coincidien. Tres dies més tard, aquella 
«brigada» de pics i pales aconseguia unir els dos túnels. A 
la pràctica, el refugi estava enllestit.

El dia de la inauguració, per sorpresa de tothom, no va 
poder ser pitjor, perquè, del fons, allà on s’enllaçaven les 
dues  galeries,  començà  a  brollar  abundant  quantitat 
d’aigua que ho va negar tot.

Cares  de  desencís  i  frustració  entre  els  veïns,  que 
comprovaven com el seu esforç se n’anava en orris. Calia, 
per  tant,  començar  de  bell  nou en un altre  indret  més 
adient? Doncs,  sí.  Aquesta vegada seria  sota un turó  a 
prop del cementiri. I aquesta idea l’abonaven els refugiats 
que  convivien  amb  nosaltres,  perquè  deien  que  els 
salvatges que bombardejaven el país sentien un respecte 
supersticiós envers els cementiris.

(A Barcelona i rodalies, malgrat la construcció de més de mil cinc-
cents refugis,  moriren més de dos mil persones per l’acció dels 
atacs aeris.)
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