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De les moltes rucades que fem a la vida a voltes n’hi ha 
alguna obligada per circumstàncies alienes —aquesta n’és 
una— que sense saber com ni perquè, algú se’t planta al 
mig del teu expedient militar. Resultat de tot plegat vaig 
anar a petar a Ifni, qual cosa és indicativa del poc olfacte 
psicotècnic de l’individu o individus en qüestió que no 
saberen valorar el meu esperit gens bel·licós, incapaç 
d’encertar el paper d’un metre quadrat amb diana inclosa 
a trenta metres de distància. Em sembla recordar que 
quan em van llicenciar al cap d’un any i mig, encara 
buscaven la bala, puix que no es va arribar a saber mai on 
havia anat a parar. Mai més vaig tocar cap fusell. Hauria 
estat un perill públic.

Fotografia 1. Sidi Ifni, el poble. A primer terme l’Institut 
d’ensenyament.
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Havíem arribat als environs d’Ifni amb el “Romeu”  de 
València, un vaixell de càrrega, i ens mantingueren tres o 
quatre dies a bord, a causa de la mala mar que dificultava 
les feines de desembarcament amb els clàssics amfibis 
puix que el lloc no disposava de port marítim. No cal 
afegir que aquells dies de maltempsada, la vida a bord va 
ajudar a netejar-nos el païdor; i com ballava el nostre 
“Romeu”! Mitja setmana de dansa ens deixà esquàlids, 
sense esma. Finalment amainat el temporal tocàvem 
terra. A la mateixa sorra de la platja ens adonàvem del 
desequilibri territorial que representava la procedència 
del nous candidats a fusellers. Mentre catalans, bascs, 
asturians i gallecs érem colla, la resta era diguem-ne una 
representació del ric ventall de les Espanyes, però 
menys. Per aquesta banda l’asimetria era ben palesa i no 
pas a favor nostre.

Ifni situat a la part occidental del continent africà a uns 
180 km. cap el sur d’Agadir més o menys a l’alçada de les 
illes Canàries, una llenca de terra que va quedar reduïda 
a uns 60 kilòmetres quadrats entre el Bul·lalan i els 
penya-segats que guaiten a l’Atlàntic, terra àrida i 
pedregosa amb l'única vegetació del cactus en crescuda 
totalment silvestre i en conseqüència figueres de moro, 
sense més arbres. Aquesta àrea de domini espanyol és la 
resultant empetitida després de la guerra del 1957-58 
entre l’exèrcit marroquí i l’espanyol tot i que 
posteriorment encara es conservaven algunes comes amb 
front obert però sense activitat bèl·lica. Per més que des 
d’aquesta banda es volia presentar aquell conflicte com 
problema resolt aquest anà degradant fins a la retrocessió 
del territori al Marroc l’any 1969. En l’espai de temps que 
nosaltres fórem ocupants accidentals del territori 
s’escaigué la mort del rei Mohamed V del Marroc; els 
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nadius respectaren el dol no acudint als seus llocs de 
treball, foren dos o tres dies d’inactivitat en memòria del 
monarca difunt, una mostra més de la desafecció àrab 
cap a la presència militar al territori. Tanmateix petits 
nuclis de jovent començaven a fer-se preguntes sobre 
passats esplendors de l’Al-Andalus.

Fotografia 2. Esperant el desembarcament amb els vehicles amfibis. 

Sidi Ifni, poble arredossat al Bul·lalan rentava les seves 
vergonyes a la platja incipient que rep embats de 
l’Atlàntic o se n’allibera les hores de la retirada de la 
marea. El veïnat, tot de cases menudes —màxim planta 
baixa i pis— amuntegades com estintolant-se l’una a 
l’altra. Moltes eren deshabitades, la guerra havia provocat 
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un èxode familiar bastant important Marroc amunt. El 
lloc no tenia edificis sumptuaris més enllà del palau del 
governador militar i la capella de la Missió catòlica que 
avui és trasmudada en seu dels Jutjats. 

Fotografia 3. Un amfibi amb carregament arriba a la platja.

L’Hospital militar quina direcció era a mans d’un cirurgià 
—no recordo si de l’escalafó militar— era ajudat per 
metges que acabada la carrera complien amb el servei 
militar a la companyia de sanitat. Vam coincidir amb un 
d’aquests que hi aterraven per quinta, traumatòleg, que 
ha esdevingut un cap d’ala en la seva especialitat. 
L’hospital també atenia als nadius.
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Altre servei era l’aeroport, una pista de terra d’un 
kilòmetre de llargada, que dues vegades per setmana 
rebia la visita d’un vell Juncker amb valisa, 
correspondència i paqueteria; era el nostre melic amb la 
civilització.

Fotografia 4. Mercat al carrer.

El Soc —Zoco— talment un rusc aplegava tot de paradetes 
de petits comerciants, la majoria àrabs, on habitualment 
t’hi podies proveir de queviures. Una tenda gran, fora 
d’aquest petit complex, cobria totes les altres necessitats, 
vestuari, decoració, pintura, electrodomèstics i un llarg 
etcètera, molt decantat cap els europeus i era gestionat 
comercialment a l’estil àrab, regateig insistent. Un o dos 
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dies a la setmana també s’organitzava un pseudo-mercat 
a l’aire lliure amb queviures més autòctons.

Un complex educatiu no pas massa gran —l'Institut— 
cobria les necessitats educatives del jovent especialment 
fills dels militars, i una sala de cinema força atrotinada 
s’exhibia sota el títol pompós de Cine Avenida i acollia la 
soldadesca que tenia tarda de lleure.

Mitja dotzena de tavernes regentades per àrabs oferien el 
clàssic pincho moruno picant com un dimoni acompanyat 
d’aquell te que només saben preparar ells. Alguna cantina 
sobrevivia gràcies als berenars dels militars sense ofici ni 
benefici, parlem dels que se sabien escaquejar sense que 
ningú els trobés a faltar.

Fotografia 5. L’hora de la pregària a camp obert.
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Les condicions ambientals a Ifni condicionaven les 
neurones d’aquells aprenents de general que passejaven 
els seus mèrits en forma de medalles a l’estil del màgic 
Andreu. Si el dia era dominat per la boira baixa humida i 
enganxosa l’humor era d’un signe, mentre que si el dia 
era dominat pel vent del desert, el Siroco, tot tenia unes 
altres connotacions condicionades pels 40 graus i escaig 
llarg de temperatura que s’havia instal·lat al territori.

Fotografia 6. Front obert però sense activitat bèl·lica. Una posició.

Però siguem positius, quin fou el costat bo de tota la 
nostra aventura?  La possibilitat de conèixer de prop una 
fauna de pelatge rar que fins llavors només havíem vista 
deambular pels Nodos,  volem dir de lluny, com els 
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“gegants”. És clar que per satisfer aquesta mini curiositat 
amb un parell de dies n’hauríem tingut prou, però a 
l’exèrcit d’aquells temps, n’eres l’ostatge i s’havia de 
complir la botifarra de dies establerts. Si un altre dia amb 
més calma se’ns destraven anècdotes i facècies i en tenim 
ganes podria ser que en féssim un memoràndum, però ei, 
sense empènyer.

Article publicat a la revista El Pont-Alt (La Selva 
del Camp), 120 (novembre 2013), p. 10-11
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