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Com a professor d’Història vaig ser cridat per una petita companyia de cinema que en 
aquells moments estava preparant un nou documental sobre la Tarraco romana i jo em 
trobava allí entre uns altres col.legues, equip de càmares i de so per assessorar al director. 

La màgia de la Informàtica permetia reconstruir part de la ciutat al segle I d. C. i jo 
em quedava bocabadat. perquè amb un sofisticat programa veia a la pantalla de l’ordinador 
com reproduien lluites de gladiadors o carreres de quàdrigues al circ. Un matí l’equip i jo 
em dirigírem al Camp de Mart per preparar unes escenes. Jo em trovaba molt cansat aquell 
dia d’estiu. La calor era fastiguejosa i la suor es lliscava per la meva pell. 

En els moments de descans em vaig asseure sota un arbre al costat d’un enorme 
generador del qual sortien els cables que alimentaven les càmeres, focus i uns altres 
aparells. Feia dies aquella vella màquina anava malament i els tècnics deien que no ens 
apropessin gaire ja que podíem tenir desagradables sorpreses. Però jo només cercava un 
lloc amb ombra i era al costat del maleït generador. Mentre m’eixugava la suor del front la 
màquina va fer un estrany soroll i un tècnic em va venir corrent. Cridava que marxés d’allí 
immediatament. De sobte vaig escoltar una forta explosió i l’ona expansiva ens llançà 
lluny als qui hi èrem als voltants. Em vaig incorporar però el cop em deixà sense forces. 
Veia negre fum, gent que es lamentava... I tot seguit em dominà la foscor... 

Quan vaig despertar, em vaig veure a terra sobre una carrera, entre gegantescs 
magatzems. Em vaig aixecar amb dificultat mentre la boirina dels meus ulls s’anava 
marxant. Què feia allí? Abans de l’explosió hi era amb un equip de rodatge al Camp de 
Mart. Vaig caminar unes passes per comprovar que me trobava a un complex petroquímic 
que estava abandonat feia anys. Les xemeneies i dipòsits de petroli estaven coberts d’òxid 
i brutícia.   

De sobte vaig escoltar sons de trets i de motors. De seguida em vaig amagar al 
costat d’uns enormes taulons de fusta que donaven a l’entrada d’un magatzem. Aleshores 
vaig contemplar que entre els carrers que travessaven aquell polígon industrial quatre vells 
“jeeps” conduïts per soldats perseguien una camioneta en aquell lloc mentre tant un bàndol 
com l’altre intercanviaven trets. L’esmentada camioneta s’aturà i de darrera baixaren dos 
homes i dues noies amb robes de guerrillers. La dona més altiva de cabell negre, que 
semblava la capitana, parlà amb el conductor. 

Aleshores mentre el vehicle continuava la seva fugida, els guerrillers s’amagaren als 
taulons on hi era jo. Ens quedàrem bocabadats quan ens van veure. De seguida la capitana 
em posà una pistola al cap. 
 -Ets un soldat Sakura? -preguntà sàdicament. 
 -No... jo només... –tremolava. 
 -Deixa’l tranquil –digué un noi-. No té aspecte de ser un guerrer. Compte! Els 
nostres vells amics ja arriben! 



En aquel instant irrompiren al carrer els quatre jeeps, els quals s’aturaren i d’ells 
baixaren uns soldats amb uniformes semblants als que portaven els nazis de la Segona 
Guerra Mundial. Prosseguiren l’intercanvi de trets. La capitana alçà el seu braç i llancà 
una petita bomba de mà que assolí dos vehicles. L’explosió els destruí i matà a dos soldats. 
Però encara quedaven més enemics amb fusells Utilitzaren els jeeps com a barrera i van 
cometre una seriosa errada. Els guerrillers apuntaren als dipòsits de gasolina i explotaren. 
No sabien si havien mort tots, però si restaven supervivents, trigarien minuts en reaccionar 
perquè estaven molt atordits. 
 -Marxem d’aquí! -ordenà la noia.  
 Jo no sabia on anar i ells m’agafaren pel braç amb violència. 
 -Vindras amb nosaltres de moment fins investigar qui ets -digué un guerriller. Potser 
ets un espia del general Galiennus. 
 No entenia aquelles paraules però vaig entrar amb ells al magatzem. Hi havia bidons 
de petroli, taulons,  caixes, grues i la desitjada furgoneta que ells esperaven. Pujàrem de 
seguida i sortírem per la porta de darrera.  

-Alfred! –exclamà la capitana-. Abandonem aquest polígon! Hem caigut com a 
estúpids en la seva trampa. 
 -D’acord, Vanessa –digué l’improvisat conductor. 
 El vehicle sortí d’un carrer per dirigir-se als enfores del lloc, però hi havia més 
soldats, fusells, barreres i jeeps per tancar el pas. Amb un fort crit la noia ordenà que 
continuessin la fuga. 

Els enemics es van fer a un costat i la furgoneta travessà el mur per prendre la 
carretera principal de seguida. Darrera sonaven els trets. I tot seguit dos jeeps més i cinc 
motos ens perseguiren. Els ocupants seguiren disparant. 
 La capitana es posà nerviosa. 
 -Maleïts! –exclamà amb ràbia. 
 Els guerrillers començaren a contraatacar i amb el primer impacte de sobte 
caigueren dues motos i aquestes xocaren amb els jeeps, la qual cosa aturà per uns minuts 
l’espenta dels perseguidors, temps preciós per fugir i perdre’s. S’escoltà entre els 
guerrillers un crit d’alegria. Però potser era massa aviat per celebrar aquella petita victòria. 
Ara sobre nosaltres volaren dos helicòpters i dispararen.  
 -Ja m’he cansat! –digué amb fúria la noia. 

Agafà el seu fusell i sortí amb l’arma. L’helicòpter es preparava, però ella s’avançà 
en la seva acció. Un tret de la guerrillera donà al pilot i l’aparell començà a fer voltes fins 
estavellar-se a terra. El segon va reprendre l’atac amb ràfegues de metralleta i amb cura 
Vanessa també apuntà on hi ere el pilot. Fallà! I uns trets donaren al braç d’un guerriller. 
Aleshores els ulls de la noia brillaren i aquest cop es posà bé. Donà al pilot i l’aparell va 
caure entre uns arbres. 
 -Espero que ens deixin tranquils per unes hores! Alfred ! Anem a Fort Tarraco. Allí 
ens amagarem fins marxar al campament 

Mirà la ferida del seu company que no semblava greu, després es dirigí a mi.  
Dins de la furgoneta Vanessa començà l’interrogatori i jo vaig dir que només era un 

professor d’Història, vaig explicar el rodatge del documental i l’explosió del generador. 



-No sé si pateixes amnèsia o ets una nova classe de boig –contestà ella amb rialles-. 
Però em crec la versió d’Alfred. No sembles un Sakura. Quan recuperis la memòria et 
deixarem lliure. De moment vindras amb nosaltres. Et poden prendre com a presoner els 
soldats de Galiennus i et poden torturar fins confessar què has vist o escoltat. 
 -I vosaltres? Per què no em parleu d’on estic? En qui any em trobo? -vaig preguntar 
enfadat. 
 -Estàs a la Tarragona del 2186. Si no ho saps, a finals de l’any 2007 i 2008 hi hagué 
una depressió econòmica. Després va venir una guerra que destruí un altre cop Europa i 
fins i tot Estats Units. Ningún pot dir qui la inicià. Tot seguit veniren malalties, fam, i 
s’ensorrà l’ordre del món occidental. Desaparegueren les nacions i ara cada ciutat ha 
format el seu propi estat amb fronteres com les polis de l’Antiga Grècia. Si ets profesor, ho 
has de saber, oi? 
 Em vaig quedar bocabadat en sentir aquelles paraules. Occident havia canviat durant 
un parell de segles. Havia sentit per teories científiques la relació entre espai i temps, però 
pensava que era una narració de ciencia-ficció. Em feia l’efecte que, despres d’aquella 
explosió, havia travessat aquella línia i em trovaba entre aquells guerrillers. 

-I qui sou vosaltres ? -vaig preguntar un altre cop.  
-Som un grup de guerrillers, el Braç Vermell -va respondre la noia-. Lluitem contra 

el creixent poder del general Galiennus que vol afegir a seu petit imperi la ciutat de 
Tarragona, la qual lluita per la seva independència. A França el capità François du Lafier 
intenta unificar les ciutats als voltants de París, la mateixa acció fa a l’antiga Alemanya el 
mariscal Rudof von Herber i a Italia, el general Salini. Nosaltres lluitem per evitar que 
formin un gigantesc imperi que acabi amb el drets del poble. Els mètodes dels sakuras, la 
policia i exèrcit d’ells per aconseguir l’ordre són la tortura, desaparicions i afusellaments. 
Quan jo era petita vaig veure com detenien als meus pares quan Galiannus només era un 
senzill sargent. Vaig viure a casa del meu oncle. Quan tenia setze anys, vaig marxar per 
treballar de cambrera al Pub Tom’s. Allí els meus escassos diners augmentaren quan 
realitzava sessions de strip-tease i uns altres espectacles humiliants. En aquesta època 
sobreviure és molt difícil. Un dia vaig conèixer un client, es tractava del capità Josh y 
liderava una banda de guerrillers que s’enfrontava contra els soldats de Galiennus, ja 
convertit en general. Vaig ser la seva amant i després  la seva dona. Morí durant un atac i 
ara jo he pres el relleu. Ara ens dirigim a Fort Tarraco, es a dir l’antiga Tarragona. En 
concret anem a un barri marcat per la violència, lluites entre bandes, delinqüència. Ara 
veuras...  
 L’explicació em causà sorpresa. La conversa que continuava a l’interior de la 
furgoneta es va interrompre quan Alfred, el conductor deia que arribàvem a Fort Tarraco. 

Aleshores vai veure que una part de la ciutat estava protegida per una altiva estacada 
de fusta, semblant a los fuertes de l’antic Oeste. A la part dreta es distingia ruïnes 
d’edificis de la Tarragona que vaig conèixer. Els guardians ens deixaren entrar quan 
reconegueren a Vanessa. 
 Continuàrem per uns bruts carrers, paviments destrossats, cases de cinc pisos 
abandonades o ocupades per captaires o aillades famílies. Deixàrem el vehicle i 
caminàrem uns metres. Sentírem trets i de seguida ens amagàrem darrera d’uns 



contenidors de brossa. Vam veure com dues bandes es disparaven entre oblidats cotxes 
que servien de mur. Alguns queien i uns altres aconseguien fugir. 

-És la banda de “El Latino” contra “El Gringo” -contestà la noia-. Abans eren amics, 
ara són rivals. Suposo que els agents secrets de Galiennus han intervingut en aquesta 
baralla per generar odi. El general vol que estem separats i barallats ente nosaltres, així pot 
dominar  Fort Tarraco més aviat. De moment s’ha signat una treva a canvi que deixem 
entrar alguns Sakuras per posar pau entre les bandes i baixar el nivell de delinqüència, 
però sabem que està intentat una nou cop per desfer la nostra resistència. 
 Proseguírem el camí a través del desolats carrers fins arribar a un altiu edifici. Les 
seves lletres de neó marcaven el nom de Tom’s Pub. Allí entràrem. Ens esperava unes 
enormes sales de sorolloses melodies, llums intermitens, gent que ballava.... 

Hi havia en un extrem un empostissat amb un grup de música rock.. El bateria i 
l’home de la guitarra elèctrica tocaven amb veritable entusiasme. Sonava bé. A un altre 
costat hi havia un improvisat ring on dues noies de cabell ros i amb un estret bikini 
lluitaven entre els crits d’ànim d’homes.  

Ens apropàrem a la barra i allí un gruixut barman ens saludà amb alegria. 
 -Vanessa! Pensava que... -deia l’amo. 
 -No, Tom, no, però aquest cop ens ha faltat poc -contestà ella. 
 -T’aconsellàrem que no podia ser. Era una trampa. Massa fàcil. Veig que portes un 
nou component de la banda. 
 -Sí. Anem al teu despatx i parlem d’aquella informació que sabies. També  vull que 
un metge vegi la ferida de Gustav. Fugírem entre trets del polígon industrial. 
 A una enorme habitació la capitana, Alfred, una noia i jo escoltàven a Tom. 
 -Es murmura que aviat ens farà una visita el mariscal Rudolf Von Herber –digué 
espantat-. S’entrevistarà amb Galiennus. L’ajudarà portant els seus soldats, canons, fusells 
i munició. 

Tom, l’amo del pub, explicà l’arribada del mariscal Rudolf von Herber per parlar 
amb Galiennus. El motiu era un pacte. L’alemany deixaria més soldats per dominar els 
insurrectes tarragonins i l’altre hauria de donar un virus, el secret d’una bactèria que els 
seus científics havien creat. El seu nom era CX-04. Evidentment havien preparat la vacuna 
per tal que ells no l’agafessin ja que els seus efectes eren semblants als símptomes de la 
Pesta medieval i conduïen a la mort. Es murmurava que Galiennus l’utilitzaria si no podia 
esclafar la resistència de la ciutat. Sabien això pels seus espies, els quals hi eren entre el 
servei del palau. 
 -Nosaltres anàrem a aquell polígon industrial per trobar-nos amb el nostre agent, 
però quan arribàrem, el dispararen i sortiren els jeeps amb sakuras per detenir-nos –
prosseguí Vanessa-. Tenies raó. Era una trampa. No hem aconseguit la fòrmula de la 
vacuna. En qualsevol moment el seu virus...  
 -No ho crec -digué Tom-. De moment vol afegir la nostra ciutat amb l’exèrcit. I  per 
la seva banda el mariscal parlarà d’aquest virus com a arma per atemorir el seu poble sense 
cap revolta. 



 Jo seguia la conversa i no sabia si em trobava rodant una pel.lícula de ciència ficció. 
En aquel instant entrà a la cambra el ferit Augustus amb el metge, amic dels rebels. 
Portava el braç envenat. 
 -Ha tingut bona sort –interrompí el doctor-. La ràfega passà prop i les dues úniques 
bales no han fet mal als ossos i tendons del braç. 
 

-Ara ens marxarem -digué Vanessa-. Us agraïm la informació i l’assistència mèdica 
al nostre company. Necessitaríem un altre vehicle per sortir de Tarragona i arribar al bosc 
on hi és la nostra base i el campament. Vam venir amb una furgoneta d’aquella fàbrica 
abandonada però l’hem deixada per no despertar sospites entre els sakuras. 
 Després de travessar dos llargs i foscos passadissos, Tom, els guerrillers i jo 
entràrem a un ampli garatge on hi havia dos cotxes sofisticats i quatre motos. 

-Ja et tornarem aquest vehicle –digué la noia mentre l’amo el donava les claus i 
nosaltres pujàvem. 

Sortosament la sortida donava a una deshabitada porta de la ciutat. Deixàrem Fort 
Tarraco per un llindar no gaire vigilat entre una desgastada estacada. Aquell lloc podia ser 
un punt vulnerable per que Galiennus prengués Tarragona en poc temps. 
 S’apropava la nit quan abandonàrem la carretera principal per endinsar-nos per una 
camí comarcal. Aquell dia que havia viscut estava ple d’emocions i encara el meu atordit 
cervell intentava assimilar què havia passat. 
 El vehicle es desvià per una petita carretera que no es veia pels espessos matolls i 
arbres. Irrompirem en una desolada urbanització de cases i jardins entre petits turons. 
Algunes tenien llum i estaven habitades. Allí hi havia un campament amb homes, dones i 
nens. Restaven inquiets i asseguts davant d’una foguera. 

Però la por dels guerrillers s’esvaí quan els guaites reconegueren a Vanessa. Tot 
seguit veniren fortes abraçaces... Era com una heroïna per a ells. Creien que estava en 
perill o morta pels comentaris del conductor que havia fugit amb la camioneta de la 
indústria petroquímica 
 Es van asseure davant del foc i ella explicà com havien marxat, la informació de 
Tom  i la meva incorporació a la seva causa. 
 -El mariscal Von Herber no arribarà mai al palau del general Galiennus –digué ella 
altivament després de prendre un glop d’un fort whisky-. Nosaltres el reberem abans. 
 -Saps que ell vindrà en el seu tren particular, aquella fortalesa blindada amb vagons, 
soldats i presoners per tal que no sigui víctima d’un atemptat –va respondre Alfred. 
 -Per això hem de pensar amb tranquil.litat una estratègia per evitat la presència dels 
sakuras i no matar a gent innocent. Ara ens retirarem a descansar. Necessitem dormir. 
Demà ens espera un dia dur. 
 Els homes i dones s’aixecaren i ocuparen les velles cases i tendes de campanya. Jo 
encara restava pensatiu davant de l’hipnòtic efecte de les flames d’aquell foc. Vaig 
escoltar soroll de passes. Era Vanessa. 

-Em diras per fi qui ets en realitat? –preguntà ella. 
 No sabia què respondre de moment. 



-T’he dit que sóc un professor d’Història i… -aquest cop la guerrillera no em va 
permetre acabar l’explicació. 

-No em convences -afegí la noia amb un rialla-. Ara necessitem armes i guerrers. No 
volem homes intel.lectuals. 

Després d’aquelles paraules va treure una pistola. Imaginava per un moment que 
ella havia perdut la paciència i em dispararia. En realitat em feia un favor ja que no era 
feliç a la meva època, ni en aquest salvatge món. Malauradament no fou això. Agafà 
l’arma pel canó i me la donà. 

-La necessitaras- continuà Vanessa. Has d’aprendre a disparar. Demà al matí aniras 
amb Alfred al camp de tir mentre els meus lloctinents i jo prepararem l’atac contra el 
mariscal alemany. Pots dormir per avui en aquella tenda. 

I després d’aquelles paraules la guerrillera maxà a una casa. Jo restava sorprès 
encara. 

Quan sortí el sol, vaig esmortzar una sec i dur pastís i un café dolent. Lògicament no 
es podia esperar un bon menjar entre fugitius. Alfred, expert en explosius i magnífic 
tirador, s’apropà i m’acompanyà a un lloc on més gent, la majoria adolescents disparaven 
davant de cartrons de siluetes humanes. Nois i noies practicaven amb fusells i reconec que 
me quedava bocacadat de la  mortal punteria dels nous guerrillers. En dos dies Vanesssa i 
els seus companys estaven tancats a una cabana i miraven i estudiaven mapes. Per la meva 
banda de seguida vaig aprendre a apuntar bé als punts vitals d’un ser humà . 

Els matins i tardes en aquell campament eren tranquils. Vanessa sortia de la casa 
sovint amb el cap carregat per estudiar diferentes estratègies amb els lloctinents. Volia 
respirar aire pur i volia alleugerar el pes de les seves missions: portar la causa de la 
llibertat al castigat Fort Tarraco o la Tarragona de l’any 2186 i dirigir la base guerrillera. 

Jo continuava les meves pràctiques de tir. Aquest cop estava sol perque Alfred i la 
resta dels alumnes havien marxat a descansar. Jo tenia les oïdes torturades per sentir els 
constants impactes però m’havia pres seriosament la meva nova responsabilitat i volia 
aprendre aviat. Defensar-me ara era la meva feina. Si progressaven els meus 
coneixements, m’ensenyarien a disparar rifles, fusells i Alfred em mostraria com 
preparava explosius ja que veia que el meu aprenentatge era molt ràpid i tenia certes 
qualitats. Qualsevol arma era bona per tal de fer mal als odiosos sakuras i el seu dictador 
Galiennus, un home fred i calculador amb una ideologia semblant als feixismes dels anys 
trenta a l’Europa del segle XX. De fet els esmentats sakuras portaven uns uniformes iguals 
a les indumentàries del soldats nazis durant la Segona Guerra Mundial. 
 Semblava que darrera es quedava la meva existència d’aquell estiu de 2007 quan em 
trobava prepararant amb uns altres un documental sobre la Tarraco romana. Ara m’havia 
convertit en un tossut i fort guerriller. El meu instint de supervivència s’havia fet més 
enèrgic. 
 En aquell instant Vanessa s’apropava. Aquell dia estava molt bonica, ho reconec. 
Portava posades una ajustats pantalons texans i un top de color vermell tambè molt ajustat. 
La noia em felicità pels meus ràpids progressos en les armes. 



 -Alfred m’ha ensenyat d’una manera senzilla –vaig prosseguir-. De fet és més fàcil 
apretar el gallet que explicar en una ensopida classe a adormit alumnes la Guerra dels Cent 
anys. 
 -Em començo a creure la teva història -digué Vanessa-. Però no em crec que per 
l’explosió d’un generador hagis travessat la línea espai-temps per trobar-nos a nosaltres. 

-És possible –vaig continuar-. Ho he llegit en llibres sobre teories científiques. Si 
encara tens dubtes sobre la meva identitat, un dia quan anem al pub de Tom, et mostraré 
on vivia abans, si la casa no s’ha ensorrat, i on hi era el col.legi on impartia classes. 
 -D’acord, però trigarem per ara en visitar un altre cop Fort Tarraco. Hem preparat 
un plan per prendre com a presoner al mariscal i vull comentar-lo amb tu. Els meus 
lloctinents pensen que és bo, però també volem saber la teva opinió. El desgraciat ha 
avançat la data de la seva arribada en quatre dies. Té por d’un atemptat. Ho sabem pels 
espies del servei que treballen per a ell.  
 -El dia de l’atac és demà al matí! -vaig exclamar. 
 -Sí, per això necessitem homes i tu vindras amb nosaltres. Serà la prova. 
 Jo em començava a mentalitzar de la propera missió. 

-Veurem com reacciones –prosseguia la guerrillera amb certa ironia-. Ara, davant 
d’aquest cartró, som molt valents perquè no disparen, ni tornen el cop, però quan et trobis 
en mig d’un tiroteig i les bales que passen xiulant pel teu costat... 
 La noia marxà del lloc mentre jo reprenia les meves pràctiques de tir. 
 Al matí en trovaba amb Alfred per posar unas explosius semblants a tubs cilíndrics 
de major grandària sota les vies del ferrocarril. Sabíem que era l’únic camí que utilitzaria 
el mariscal alemany, ja que feia la seva vida al seu protegit tren. I només aquella 
esmentada via conduïa a Fort Tarraco perquè les altres foren destruïdes amb la guerra i el 
pas del temps. Hi érem a una enorme vall travessada pels raïls El rebel accionà un aparell 
semblant a un cendrer. Després anàrem corrent fins a uns turons on ens esperaven 
cinquanta guerrillers i la seva capitana. Alfred portava un altra detonador. 
 -El tren passará dins d’un quart d’hora –digué Vanessa mentre mirava el seu 
rellotge. 

Aleshores començaven els pitjors moments, els interminables minuts d‘angoixa. De 
sobte s’escolà el xiulet d’una vella locomotora i vam veure com s’apropava per la via el 
tren del sàdic Rudolf von Herber. Primer anaven quatre vagons -millor dit- unes 
plataformes de fusta amb sacs, dones i nens coberts de parracs amb famolencs rostres. Hi 
eren lligats de peus i cames i apuntats amb els fusells dels sakuras alemanys.  

Eren el presoners que encapçalaven la comitiva. Després anava la locomotora i el 
vagons corresponents, es a dir el despatx del mariscal, el menjador, sala de reunions, sala 
de cinema i unes altres activitats. Darrera hi eren els vagons que portaven la seva 
guarnició. A escassos metres els seguia un altre ferrocarril que portava vagons carregats de 
soldats i plataformes amb quatre canons, caixes de fusells, municions i dos tancs petits.  
 Nosaltres, els guerrillers, restàvem inquiets darrera dels turons. 
 -Aquest Rudolf és un…! -exclamà la noia mentre es treia els prismàtics i ens els 
passava-. El mariscal de retorçada ment ha posat davant dones i nens perquè si pateix un 
atemptat els primers en pagar-ho seran els innocents. 



 -Lògic. Suposo que per dominar les ciutats-estat de l’antiga Alemanya no será cap 
estúpid –vaig dir-. Proposo que els millors tiradors del nostre grup vagin fins aquelles 
roques i esperin de moment.  
 Vaig explicar la meva idea i de seguida els homes escollits s’amagaren darrera de 
l’esmentat lloc. Les plataformes amb els presoners passaren sobre la zona dels explosius. 
Quan acabaven i arribava el torn de la locomotora, Alfred activà el detonador i una 
espantosa explosió llançà fora de la via la màquina, la qual quedà convertida en milers de 
fragments. Carbó, treballadors, metall estaven destrossats i repartis  per l’herba de la vall. 
Els vagons de darrera i les plataformes caigueren de costat. 

Aleshores quan els sakuras es preparaven per venjar-se sobre els presoners els 
primers en irrompre foren els guerrillers, els quals sortiren de les roques i, abans de 
reaccionar els sorpresos soldats, els nostres partidaris disparen ràpidament al cap dels 
alemanys o uns altres punts vitals. Fou un cop de bona sort ja que cap dona o nen foren 
assassinats i els nostres amics amagaren als captius a les roques.  

Al mateix temps nosaltres apareguérem i disparàrem contra els atordits sakuras quan 
encara no s’havien refet de l’explosió. Intercanviàvem trets com a bojos. I per la seva 
banda les bales passaven prop dels nostres caps. Amb magnífica punteria Vanessa i Alfred 
llançaren bombes de mà i assoliren aïllats grups de resistència amb metralletes. El factor 
sorpresa ens ajudà a derrotar als sakuras alemanys. Es rendiren, foren desarmats i lligats. 
Així uns cinquanta rebels havien vençut a un petit exèrcit en breus minuts. 
 El mariscal no apareixia en cap lloc ni entre els ferits, ni els morts. I si era una 
trampa mentre el veritable home anava per un altre camí? Alfred, quatre guerrillers i jo 
entràrem al seu despatx. Mobles, expedients, retrats de Hitler i Napoleón i una edició de 
Mein Kampf estaven en desordre. Treguérem d’allí un cos destrossat, cobert de sang... i el 
deixàrem sobra l’herba. Era un home alt, corpulent d’espessa barba.   
 -És el mariscal. En caure de costat el seu vagó, la seva pesada taula li ha xafat les 
costelles, pulmons i els intestins. –digué Alfred-. S’està morint. 
 -Ajuda! -exclamava Rudolf amb dificultat mentre treia abundant sang per la boca-. 
Hilfe! Unterstützung...!  
 -Així no ens serveix de res –deia la noia-. El volia viu per parlamentar amb 
Galiennus. 
 Alfred disparà un tret sobre el cap del mariscal. 
 -Un dictador menys –vaig prosseguir. 
 -Veig que aprens molt ràpid –comentà ella. Només el homes durs i violents saben 
conquerir el meu cor. 
 -I què fem ara? 
 -Agafarem els canons, tancs i els fusells que estan intactes. Ara deixem lliures als 
escassos alemanys que han quedat amb vida. Porteu la bona notícia a Galiennus, el seu 
amic, el mariscal és mort. 
 Tot seguit mentre els sakures s’allunyaven cap al palau del general, els guerrillers i 
jo pujàrem al turons. Descansàrem per uns llargs minuts. Lamentàvem que no tinguèssim 
viu a Rudolf perquè sempre es podia pactar. Ara només haviem aconseguit que el terrible 
Galiennus prengués venjança sobre els habitants de Fort Tarraco. 



-Només hem ajudat als alemanys –deia la noia mente s’asseia a un jeep-.Quan 
s’assabentin de la seva mort, començaran noves revoltes i potser les seves ciutats-estat 
tornin a tenir la seva independència. No veig que el seu successor, Heinrich von Stroffer, 
sigui tan dur com el difunt mariscal. 
 I amb ombrívols comentaris els guerrillers tornaven al campament.   

La notícia de la mort del mariscal Rudolf von Herber es va estendre per la resta 
d’Europa en poques hores. Els grups de resistència de ciutats-estat contra els sakuras i els 
seus caps s’alegraren i teniren més forces per lluitar. De fet a Alemanya els guerrillers de 
Fort Berlín s’encarregaren d’aturar els plans de repressió del seu succesor, assaltaren la 
seva caserna i el mataren. Fou penjat amb la seva amant a una important plaça i els 
desorganitzats sakuras fugiren o es barrejaren entre la gent. 

Les ciutats guanyaren la seva independència. Semblava una ironia que uns rebels de 
l’aïllada Fort Tarraco fossin els que alliberarien un país estranger mentre ells no sabien 
com fer-ho. 
 Aquí, a la Tarragona de l’any 2186, encara ens quedava el general Galiennus, el 
qual, quan s’assabentar de la mort del seu aliat, es posà furiós al seu despaxt. Culpà d’això 
al lloctinent encarregat de la seguretat i el matà al mateix palau d’un tret al cap. 

La seva ràbia continuava i comentaven entre el servei que colpejava a qualsevol 
persona, qui no tenia cap responsabilitat. Després es tranquil.litzà i ordenà que la seva 
família marxés de la regió perquè veia el perill de prop. Però prosseguia amb la seva 
acostumada fúria entre la resta de militars ja que la pèrdua del seu amic era un fort cop. 
 El primer decret fou l’entrada massiva de sakuras per vigilar Fort Tarraco contra les 
bandes de delinqüents. Però aquesta història serà explicada en un altre moment. 
 
 
      II 
 
Segurament em recordaran... Sóc el professor d’Història de Tarragona que ajudava a 
realitzar un documental sobre la Tarraco romana. Aleshores, cansat de les explicacions i 
del rodatge, em vaig asseure prop d’un vell generador, el qual esclatà i la forta detonació 
em portà a la Tarragona de l’any 2186, un mon destruït per moltes guerres. Ara no existien 
nacions, el poder estava repartit en ciutats-estat on regnaven el caos, la delinqüencia... 
Accidentalment em vaig posar al bàndol d’uns guerrillers capitanejats per la formosa 
Vanessa i lluitàvem contra els terrible policies del dictador Galiennus, els sakuras. Havíem 
atemptat contra la vida del mariscal Rudolf von Herber, amic del general i això portà una 
dura repressió contra els habitants de Fort Tarraco, el nom que rebia la Tarragona de 
l’esmentat any. 
 Galiennus continuava abatut por la mort del seu col.lega, amb qui volia signar una 
al.liança per acabar amb la resistència i els moviments guerrillers. Per tal de demostrar el 
poder -i a la vegada la ràbia-, també començaren detencions de famílies sense cap culpa. 
Llargues fileres d’homes, dones i nens amb les mans al cap i apuntats amb fusells de 
soldats anaven desfilant de manera humiliant pels carrers de Fort Tarraco. El governador 



no podia fer res,  confiava en la nostra ajuda, però després de l’atemptat contra el 
ferrocarril del mariscal ens havíem d’amagar uns dies. 
 Els sakuras s’encarregaren de localitzar els barris i les cases on vivien els partidaris 
de la banda de “El Latino” i “El Gringo”. Ordenaren disparar contra els components del 
primer bàndol. Els supervivents de “El Gringo” foren portats a la presó que hi havia a les 
cambres subterrànies del seu palau. També hi hagué moltes destrosses, contenidors de 
brossa, cotxes i edificis cremats. Columnes de fum sobresortien per damunt de les teulades 
de Fort Tarraco. Deien que eren els mateixos sakuras per causar por. Així podien venir 
més soldats per mantenir l’ordre. El governador veia la seva pròpia dimissió molt aviat. 
Perdrien la seva independència i s’annexionaria al seu petit imperi. 

Els guerrillers continuaven amagats en la nostra base en aquell apartat bosc. Una nit, 
mentre sopàvem davant de les fogueres, la capitana Vanessa interrompí la vetllada. 
 -Aquestes matances d’innocents no poden seguir –digué indignada-. Hem de 
preparar el cop definitiu contra Galiennus. 

La noia i jo decidírem entrar a Fort Tarraco com a espies per investigar. Anàrem 
disfressats de hippies dels anys 70 del segle XX per passar desapercebuts als controls dels 
sakuras. Portàvem les mateixes indumentàries, aspecte descurat, la noia es tenyí el cabell 
de ros i jo em vaig deixar barba. 
 El cotxe d’Alfred ens deixà davant de l’estacada vigilada per quatre seriosos soldats 
i, després d’un irònic “pau i estimar-nos” ens deixaren entrar. Feia dies una columna de 
fum sobresortia entre els edificis. No sabíem si era una nou esclat de violència del general. 
Penetràrem per un barri d’amplis carrers i deshabitades cases d’uns quatre pisos. Vam ser 
testimonis d’un tiroteig entre aïllats delinqüents i patrulles. Vaig ensenyar on vivia.a 
l’estiu de l’any 2008 però hi havia un altre edifici. I l’escola on impartia classes estava 
abandonada. Vanessa baixà el cap.  
 -Anirem al pub de Tom. Allí agafarem la informació que necessitem per atacar –
xiuxiuejà la capitana després-. No sabem res fa setmanes. 
 La sorpresa fou indicible quan comprovàrem que aquella columna de fum era el seu 
local envoltat encara en flames. Quan ens apropàrem, vam veure que els sakuras havien 
actuat amb la seva maldat i bona punteria. 
 Ens allunayaren uns metres i sentírem un soroll. Pistoles en mà, ens dirigírem a uns 
contenidors de brossa on s’amagava un tremolós Tom. Quan el recollírem,  ens 
endinsàrem a un estret carrer per explicar-nos què havia passat. L’amo del local també 
estava ferit. Mentre Vanessa cobria de benes el seu braç, ell parlà dels horrors de recents 
dies. 
 -Galiennus es venjà sobre nosaltres! –exclamava l’atemorit home-. Una nit entraren 
els sakuras bruscament. Al.legaren que al local hi havia espies i els veritables assassins del 
mariscal, per tant perillava la vida del general. 

Tom, l’amo del destruït pub continuava l’explicació dels fets davant de Vanessa i de 
mi.  

-En aquell instant tocava un grup musical de rock –prosseguia ell-. Hi hagué trets, 
molts nois i noies s’oposaren a sers detinguts. Tornà el tiroteig. Caiguerem morts i ferits. 
Durant el caos vaig aconseguir amagar-me en un passadís que conduïa a les cambres 



subterrànies. I d’allí vaig sortir al carrer. Però els meus companys estan empresonats o 
morts. Foren emportats al palau per ser interrogats. Només sabem que la meuca de Sonia, 
que treballava de noia go-go aquí, també era espia del general. Així sabien que em veia 
sovint amb la resistència. Per  això han cremat el meu local... 
 -Tranquil! -digué la noia-. Ara et portarem a la nostra base on t’atendran millor i 
després prepararem l’atac. 
 -Sembla que ens deixaren un missatge –prosseguí Tom-. Si els guerrillers no 
apareixen, no deixen les armes o no es rendeixen dins de vint dies els presoners de Fort 
Tarraco entre ells la banda “El Gringo” seran afusellats al matí. 
 -Una trampa –vaig afegir- Ens volen a nosaltres! Volen esclafar el reducte de 
resistència que encara queda. 
 -Anem amb prudència -respongué la noia-. Apa! Tornem al campament! 

A la cabana de la base els lloctinents i Vanessa preparaven nou plan per acabar 
contra el creixent poder de Galiennus. Tom es recuperava de les seves ferides però estava 
abatut i no sortia de la tenda de campanya. 
 El companys de la capitana no trobaven cap idea por atacar la inexpugnable 
fortalesa mentre el termini dels dies per l’execució dels presoners s’anava extingint. De 
sobte, una tarda irrompí al campament un vell que abans havia estat un habitual client del 
pub. Fou portat a la cabana i allí explicà una valuosa informació que intentàrem aprofitar. 
 -Diuen que un missatger de Valerius, el capità que vol unificar les ciutats-estat del 
sud vol visitar a Galiennus per recolzar la seva causa i per demanar la fòrmula de virus per 
aplicar-lo als seus rebels –afirmava l’ancià-. No anirà ell, ja que dubten de la seguretat de 
la regió. 

Les paraules del client del pub foren importants per als propers plans mentre la resta 
escoltava dins de la cabana. 
 -Podriem atacar la comitiva del missatger i podriem adoptar la seva identitat –deia la 
noia. 
 -Molts riscs -vaig afegir-. Si mores tú, s’ha acabat la nostra lluita per la 
independència de Fort Tarraco. Hem de cercar unes altres opcions. 
 -L’he pressa! –exclamà Vanesaa amb orgullós aspecte-. Seguirem els missatgers i 
després... 
 Vaig callar perquè sabia que no podia fer res contra aquella tossuda dona. I al matí 
següent en una vall esperàvem darrera d’unes roques la comitiva. De sobte observàrem per 
la carretera un jeep amb cinc sakuras, dos motos i un cotxe protegit. La bona punteria 
d’Alfred fou decissiva. Dos trets i el motoristes caigueren de seguida. Quan els sakuras es 
preparaven per la defensa, els guerrrillers disparen. Sortiren del cotxe el representant del 
capità i la resta d’ocupants. En pocs minuts foren lligats de peus i cames. Mentre els rebels 
es disfressaven de sakuras jo era maquillat per una noia per tenir la semblança del 
missatger mentre em feia aprendre de memòria la meva nova identitat. Tenia dos fills, 
esposa i unes altres dades. 
 Abans de prosseguir el recorregut Vanessa ordenà que Alfred, els guerrillers i els 
presoners tornessin al campament per esperar. Al.legà que si no retornaven en quaranta-



vuit hores els capitus serien executats. Si volia, el segon lloctinent amb la resta de 
partidaris es podien arriscar abans en intentar el rescat.  

Mentre captius i rebels prenien el camí de la base, la nostra comitiva es dirigia a la 
fortalesa del general. Vam entreveure un gegantesc turó i sobre el cim la seva fortaleza la 
qual recordava un castell medieval, una desafiant construcció destinada a ser enderrocada. 
Assaltar allò era un suïcidi. 

Vanessa, que es va fer  passar per un soldat, em xiuxiuejà que la caserna amb 
sakuras hi era a uns cinc kilòmetres.  

Arribar al  cau del general més malvat de la Humanitat no era fácil. Travessàrem 
una  carretera. Ens aturaren uns soldats a una garita i miraren els papers. Semblava que els 
documents estaven en regla. Ens deixaren passar i remuntàrem l’esmentat turó. Als costats 
hi havia mines, bombes i estacades de fusta puxiuagudes amb fil ferros. Així vam trepitjar 
el llindar de la fortalesa. Aleshores vam penetrar en un túnel llarg i fosc. 
 Abans d’arribar al pati central es tancaren les portes de davant i les de darrera. El 
passadís s’enlluminà amb potents focus i pels murs sortiren entre toxanes els canons de 
fusells. També aparegueren més sakures mentre ordenaven que sortírem del cotxe i dels 
jeeps amb les mans al cap. Ens havien agafat com a principiants! Quan ens lligaren les 
mans, entràrem al pati de la fortalesa. Allí ens va rebre el somrient Galiennus amb la seva 
guarnició. Era un home alt, de cabell negre. Portava un uniforme militar amb moltes 
condecoracions 
 -Benginguts! –exclamà el general entre rialles–. Sabíem que caurien en la trampa 
del missatger per si de cas fallava el plan d’executar a la banda. 

Galiennus ens mirà.  
 -Ets tú el guerriller que ha vingut del passat? -em preguntà amb ironia-. Sembla una 
idea d’antigues pel.lícules. 
 -No escolti als idiotes del vostre servei -vaig respondre. 
 Tot seguit em colpejà l‘abdomen i em vaig doblegar pel fort dolor davant dels 
companys que no podian fer res. 
 -També tinc a la capitana... -continuà el general-. Potser si em supliques aquesta 
nit... 
 La noia escopí al rostre del general i aquest la colpejà la galta. 
 -Amb un nou decret acceleraré el dia d’afusellament dels caps rebels i la resta –afegí 
orgullós. 
 Galiennus tornà a colpejar les meves cames. L’havien informat bé. 
 -Demà la matí morireu en aquest pati –cridà furiós-. Guàrdies! Emporteu-vos 
aquests traïdors a les masmorres. No confieu en els vostres espies del servei. Porteu les 
caixes! 
 I el sàdic general ens mostrà els caps tallats de Manel i Fina, els agents de la 
fortalesa. 

I així, després de travessar un laberint de passadissos i fileres de cel.les ens tancaren 
en l’estància més bruta i fastigosa d’elles. Entre la foscor comentàvem que érem uns 
estúpids. 
 -A més més jo moriré afusellat en una època que no em correspon –vaig dir. 



-Tant esforç per res –es lamentava Vanessa.-. La nostra causa està perduda. 
 Transcorregueren unes angoixoses hores en aquell lloc ple d’humitat. En realitat no 
sabíem quan temps havia passat. Els companys i jo restàvem callats. De sobte s’escoltaren 
un soroll de passes i un ofegat gemec.  
 -Ha sortit el sol? –vaig preguntar-. Encara és fosc. 
 La porta s’obrí bruscament i va aparèixer davant de la nostra sorpresa Alfred amb 
fusells i pistoles.  
 -Tranquils! -exclamà ell mentre ens deslligava-. Veiem que el plan era molt arriscat, 
per tant vaig agafar els millors guerrillers i entràrem per unes clavegueres i uns túnels del 
riu Francolí que conduïen a la fortalesa. D’aquesta manera hem penetrat desapercebuts en 
aquest lloc. Ara els nostres partidaris estan prenent els llocs de commandament i les torres 
per facilitar l’assalt al palau d’una manera dissimulada. Aviat començarà l’enfrontament 
que decidarà la llibertat o la fi per a Fort Tarraco. 
 -D’acord! –exclamà la noia amb ironia-. Anirem els tres a les cambres de Galiennus 
per acomiadar-nos. Seria propi de maleducats marxar sense dir-li adéu. 

Sortírem de la cel.la i, mentre observàvem com els guerrillers assassinaven els 
guàrdies i es disfressaven per prendre el seu lloc, nosaltres travessàrem els passadissos per 
arribar a l’estància del dictador. A la porta hi havia dos sakuras i amb pistoles amb 
silenciador els matàrem. Ens apropàrem a la porta i sentírem la veu de Galiennus. 
Deduïem que parlava amb Sonia, la meuca que ens havia traïcionat i havia passat 
informació al seu general. 
 -I la teva família? -preguntà la noia.  
 -Tranquil.la, nena. Amb l’excusa del perill ha marxat fora de la regió –va respondre 
Galiennus-. Tenim temps… 

Incapaços de soportar tanta indignació, entràrem a la sala bruscament. Vanessa 
tancà la porta perquè ningú aconseguís fugir i donar la veu d’alerta, mentre contemplàvem 
un ampli llit, ple de coixins, el general i la traïdora. Davant de la sorpresa, Sonia marxà 
lluny d’ell. La meva pistola apuntava el seu cap i aleshores vaig comprovar que els 
dictadors sense guarnició eren covards. 
 -Sentim molestar, però... –vaig dir. 
 -No hem mateu! –suplicà Galiennus-. Només ho feia per la meva estimada Fort 
Tarraco... 
 No em vaig fixar en un gest i ell lliscà una mà entre els coixins per agafar una 
pistola. Disparà amb rapidesa un tret al coll d’Alfred, el qual morí a l’instant. El segon tret 
fou per al meu braç i, mentre m’agenollava pel fort dolor, apuntà al cor de Vanessa, però 
ella disparà cinc vegades al seu pit i el menyspreable personatge va caure mort al seu llit. 
Els llençols es tacaren de sang.  
 La meuca que l’acompanyava començà a cridar i la guerrillera buidà el carregador 
de l’arma contra ella, la qual caigué sobre les lloses sense vida. 
 -Així acaben les traïdores a la llibertat –digué la capitana amb orgull. 
 Em vaig aixecar mentre la noia comprovava que efectivament Alfred havia mort. 
Era una pèrdua. Ens asseguràrem per veure que tampoc no havia sobreviscut Galiennus. 
Tot seguit s’escoltaren trets al pati de la fortalesa. Havia començat el tiroteig entre 



guerrillers disfressats de sakuras i els soldats. Sortírem al passadís i ens afegirem al 
combat. 

El factor sorpresa ens ajudà i els enemics anaven queient. Els presoners foren 
alliberats i prengueren les armes dels soldats abatuts. La banda de “El Gringo” no 
perdonava. Hi havia més captius que guàrdies, ja que la majoria estava a Fort Tarraco i 
Galiennus no confiava en un atac dins del seu cau. L’ajuda dels esmentats presoners fou 
important i els supervivents del dictador es rendiren. Lligàrem les mans dels soldats 
mentre la banda de “El Gringo” colpejava als vençuts. 

Els científics que treballaven pel general, dos guerrillers, Vanessa i jo ens dirigírem 
al laboratoris subterranis on feien les proves del famós virus. Agafàrem els tubs d’assaig 
amb la bactèria conreada i el possible antídot. El segon producte es repartiria entre la 
resistència. Un metge en comentà que encara no havien desemvolupat els experiments 
amb èxit i nosaltres deduïrem que per això es retardava l’operació de Galiennus per 
estendre l’epidèmia. Els seus col.laboradors foren lligats també i marxàrem del lloc amb 
ells. 
 -Ara treballareu per als guerrillers –digué la capitana mentre els encanonava amb la 
seva pistola al passadís. 

Posàrem als fonaments de la gegantesca fortalesa potents càrregues de dinamita i 
presoners i vencedors s’allunyaren corrent del turó. Amagats darrera d’unes roques, vaig 
presssionar el botó corresponent amb el detonador que el difunt amic Alfred m’ensenyava 
a preparar abans al campament. 

L’horrible explosió omplí de llum per uns instants la nit. Després va venir la pluja 
de pedres que no ens assoliren per escasso metres i una llarga columna de fum s’aixecava 
orgullosament. La torre o fortalesa de Galiennus, símbol del Mal i l’opressió, només era 
un amarg record del passat. 

Deixàrem lliures als pocs sakures que quedaven vius i fugírem del lloc. Tornàrem a 
peu ja que els nostres salvadors havien entrat per les clavegueres i no teníem vehicles. 
Però abans del migdia arribàrem a la base. 

No hi hagué massa alegria al campament. Encara que el dictador havia mort i la 
seva guarnició estava desmantellada, lamentàrem la pèrdua del lloctinent Alfred i dels 
guerrillers que s’havien presentat com a voluntaris per la missió. 

Durant les següents hores la notícia es va estendre per Fort Tarraco. Cap habitant 
s’ho creia. El governador es posà en contacte de seguida per una clau a la nostra emissora i 
ens felicità per l‘èxit i lògicament recordà les importants baixes. Fort Tarraco havia 
aconseguit la seva independència com a ciutat-estat. I la idea de la rebel.lió arribà a les 
localiltats del nord de l’antiga Catalunya i sense cap dictador que els control.lés tornaren 
també a la seva autonomia. 
 Transcorregueren uns dies... La vida a la Tarragona de l’any 2186 havia canviat. No 
havia baixat el nivell de delinqüència perquè continuava la fam d’aquella època, però 
almenys no hi havia cap sakura que els amenacés.  
 Tom reconstruí el pub amb diners i l’ajuda el generós governador. El dia de la 
inauguració celebrà una festa que es va estendre pels barris dels voltants. Els tarragonins 
estaven molt contents mentre brindaven amb alcohol i reien. Sobre un enorme empostissat 



un grup musical de Rock animava la festa amb les seves melodies de guitarra elèctrica i 
bateria. 
 Jo restava malament perquè em trobava a una època que no em corresponia. 
L’aventura  s’havia acabat però en qualsevol moment apareixeria un nou perill i no veia la 
manera de tornar a l’estiu de 2008. 
 

Per la meva trista cara em vaig allunyar de la gent.  No volia amargar la seva festa i 
em vaig asseure a una abandonada caixa amb el meu got de cervesa, el qual observava 
com si fos un borratxo, com si esperés trobar una solució al problema. Aleshores vaig 
escoltar un suau soroll de passes i, en girar-me, vaig contemplar a la formosa Vanessa amb 
un triomfal somriure. Sabia que m’havia seguit. De fet el meu cor començà a bategar 
acceleradament. Potser ella era la veritable causa que em retenia. 
 -Si cerques una manera de tornar a la teva època... Deixa-ho... -digué ella-. Ara et 
trobes aquí. 
 -Sí. Haurè d’acceptar la situació -vaig continuar amb cert escepticisme. 
 -Vine a la festa! T’oblidaras dels problemes. 
 -L’alegria no és el remei per a les persones de malenconiòs caràcter. 
 Vanessa s’apropà més a mi. El seu provocatiu escot em feia tornar boig. 
 -Com eren les dones de la teva època? -preguntà la noia amb ironia. 
 -Semblants a tú, però una mica més tranquil.les -vaig respondre-. Almenys 
algunes... 
 Quan em vaig adonar, em va fer un llarg petó de passió. Encara no sabia com 
reaccionar. 
 -És un bon motiu per quedar-te amb la guerrilla? –preguntà ella-. Seras en el meu 
lloctinent i després… 
 Aleshores com a resposta li vaig fer una forta abraçada amb un altre petó. La meva 
estada a Fort Tarraco seria llarga. 
 
         Francesc Xavier Parera Gutiérrez 
 
 


