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Érem a meitats de juliol, junt amb l’encarregada senyora 
Bonet estàvem acabant el  mostrari pel proper estiu.  La 
setmana vinent vindria a buscar-lo el senyor Navarro de 
València,  i  possiblement  també  el  senyor  Oliver  de 
Barcelona,  a  la  resta  de  viatjants  els  hi  enviaríem  per 
agència  de  transports.  Per  part  meva  havia  pres  bona 
nota de les dades de cada un dels models, ja que després 
era  qüestió  de  saber  les  necessitats  de  matèria  prima, 
fornitures i càrregues de fabricació. Es tractava de peces 
de senyora i d'home de gènere de punt.

Acabava  de  fer  disset  anys  i  ja  en  feia  quatre  que 
treballava  a  casa  del  senyor  Esteve,  m’estimava  molt, 
sempre em volia al seu costat i m’ensenyava a fer-ho tot. 
Vaig  començar  repassant  factures  de  proveïdors,  fer 
paquets  i  precintar-los,  albarans  per  les  agències, 
contestar  la  correspondència,  atendre  les  persones  que 
trucaven a la finestreta, a les que venien a demanar feina, 
als  saldistes  i  gitanos  que  venien  a  comprar  restes  de 
sèrie, al banc a buscar els diners per la setmanada, a tenir 
cura del magatzem per col·locar les existències a les noves 
comandes, i moltes més coses. 

Si  bé  era  al  despatx,  m’encarrilava  en la  vessant  de  la 
fabricació. La jornada era llarga, però em passava volant, 
en  acabar-la,  deixàvem  operatiu  un  dels  taulells  on  es 
tallaven  les  peces  per  ser  confeccionades  i  jugàvem  a 
ping-pong  amb  ell  i  el  senyor  Carles,  que  era  el 
comptable. Aquest senyor era molt gros, pesava al menys 
120 quilos, jo al seu costat era un fideu i ben aviat em van 
batejar com “la torna”.  Les persones grans ja saben de 
que  va  la  cosa,  però  als  joves  els  ho  he  d’explicar. 
Aleshores, parlo dels anys cinquanta, el pa es venia a pes, 
per tant un quilo era un quilo, i si feia nou-cents grams, 
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en tallaven un tros d’un altre per completar el pes, d’això 
se’n deia la torna. Bé, ja sabem que mig món, se’n fot de 
l’altre  mig,  i  aquesta  vegada,  em  va  tocar  a  mi  ser  el 
penitent. 

Moltes persones en veure la relació entre el senyor Esteve 
i  jo  creien  que  érem pare  i  fill,  en  el  despatx  també i 
treballava la seva neboda, la Rosa Maria, que passava a 
màquina  d’escriure  les  comandes  que  rebíem  dels 
representants, s’encarregava de l’arxiu i d’altres treballs 
administratius.  Com que la  fàbrica encara era petita,  a 
vegades  acabava  la  feina  de  despatx  i  aleshores  li 
portaven algun paquet de pul·lòvers o bruses per atacar, o 
sigui, amb una agulla de repassar deixar les costures de 
les peces polides.  Com que això no li  agradava gens ni 
mica,  s'asseia  a  un  costat  del  seu  pupitre,  posava  una 
cama sobre l'altra i ho feia, però de molt mala gana. Era 
una mica  més  gran  que  jo,  estava  grassona i  en  seure 
d'aquesta  manera,  li  veia  totes  les  cuixes.  No  gosava 
mirar-la, però no me’n podia estar, també portava unes 
bruses  molt  escotades  i  m’agradava  mirar-li  els  pits, 
d’amagat, és clar. 

Algunes nits la somiava, i passava el que havia de passar, 
pijama  i  llençols  quedaven  xops  i  encartonats. 
M’espantava ser  descobert  i  davant  del  comitè  familiar 
que em jutjaria, no sabria que respondre. Segur que vaig 
ser  descobert  en  les  diferents  ocasions  que  això  em 
passava, ja que el cos del delicte era ben evident, però mai 
van fer cap tipus de comentari. Era jove, el meu germà 
gran era al seminari i no tenia a qui preguntar-ho, estava 
espantat  i  tenia  por,  no  sabia  el  perquè  del  que  em 
passava i  no gosava preguntar-ho perquè em moria  de 
vergonya. A més devia ser pecat mortal. 
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Elles, la mama i les tietes, sabien que m’estava fent home, 
que no tenia un pare que m’orientés (acabada la guerra,  
mai més vam saber-ne res) i tampoc gosaven entaular-
me aquest tema, en aquelles èpoques “tabú”, però tenien 
la prudència de no avergonyir-me.

Faltava  una  setmana  per  vacances  i  tal  com  havia 
anunciat, va venir el senyor Navarro a buscar el mostrari, 
li  va agradar molt i  ens va dir que a bon segur vendria 
més que mai, València i la seva província era una de les 
places fortes de l’empresa, botiga sí i botiga també tenien 
els nostres productes. Aquest senyor era molt exigent i li 
agradaven les coses molt ben fetes. Estaven parlant amb 
el senyor Esteve, i  em va fer venir a buscar perquè em 
volia veure, i al seu davant em va fer tornar vermell com 
un perdigot, dient-li, que jo era un noi que valia molt, per 
tant  que m’ho fes  anar  bé i  que acabades  les  vacances 
anéssim els dos a València a visitar els clients i presentar 
junt  amb  ell,  el  nou  mostrari.  El  senyor  Esteve  li  va 
respondre  que  era  conscient  d’haver-ho  encertat  en 
agafar-me quan vaig  acabar d'anar a l'escola, (pobre de 
mi,  un noiet  de tretze  anys,  coneixedor únicament del  
més bàsic,  llegir, escriure i  les quatre regles),  en quan 
anar a València, a primers de setembre ens tindria al seu 
costat, i així va ser.

Finalment la propera setmana començaven les vacances i 
amb  els  amics  Vizcarra  i  Tossal  havíem  decidit  anar 
d’acampada,  era una cosa nova per nosaltres i  ens feia 
molta  il·lusió.  Com  sempre,  vaig  haver  de  demanar 
permís a casa. A la mama no se li va posar gens bé, era 
temorosa que ens passés alguna cosa, però la tieta Carme, 
encara que tampoc li feia peça, va intercedir, dient a la 
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mama, crec que l’has de deixar volar encara que no ens 
agradi, ja és un jovenet. A contracor va accedir. 

Havia arribat el  dissabte,  dia de plegar,  hi  havia molta 
feina i a quarts de nou del vespre sortia de la fàbrica. El 
senyor Esteve em va fer anar al seu despatx, em va donar 
la setmanada doble, hi havia la paga del 18 de juliol, i a 
més, em va allargar un sobre, dient-me que allò era per 
mi, perquè passés unes bones vacances. Quan vaig estar 
sol,  el  vaig  obrir,  eren  dues-centes  pessetes,  em  vaig 
sentir el rei de l'univers, mai les havia vist plegades, vaig 
tornar a tancar el sobre per portar-lo tancat a casa. En 
arribar-hi, vaig entregar la setmanada a la mama a més 
d’aquest  sobre  i  em  va  preguntar  el  perquè  d’aquestes 
pessetes. Li vaig explicar i també que aniríem a València 
acabades les vacances. Enric, estic contenta, perquè veig 
que el senyor Antoni t’aprecia, i t’ho fa anar bé, però deu 
ser perquè t’ho mereixes, per tant, aquest sobre és teu. 

Era conscient, que a casa anàvem molt justos de diners, i 
vaig insistir perquè se les quedés, però els meus ulls em 
devien  delatar,  les  volia  per  casa,  però  també  em  feia 
il·lusió  que  fossin  meves  i  això  m’ho  devia  llegir  a  la 
mirada. Me les va donar i em va fer un petó, dient-me, 
Enric, ets un bon nano, continua així tota la vida. 

En  havent  sopat,  ens  vam  trobar  amb  el  Vizcarra  i  el 
Tossal  i  vam  acabar  de  perfilar  els  preparatius  de  la 
sortida. El Tossal tenia una tenda de campanya de lona 
que  pesava  com  un  ruc  i  es  fixava  al  terra  amb  34 
estaques  de  fusta,  ens  deia  que  aquesta  tenda  era 
procedent de la guerra de Cuba, no sé si era cert, però ell 
ho afirmava. 
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Aquesta,  la  nostra  primera  sortida  va  ser  a  un  lloc 
anomenat  “Les  deus”  que  es  troben  a  Sant  Quintí  de 
Mediona,  vàrem  agafar  el  cotxe  de  línia  “La  Hispano 
Igualadina”  i  vam  baixar  a  aquest  poble,  preguntant  a 
unes persones per aquest lloc. Ens ho van indicar i no ens 
va ser difícil trobar-lo, però si que ens va ser feixuc, pel 
pes de la tenda i tot el que portàvem. Aquest paratge es 
troba a peu de riera. En un marge proper hi ha un pany 
de  paret  d’obra  amb  35  brocs  per  on  raja  l’aigua 
constantment, nit i dia, heus aquí el perquè del seu nom. 
Aquest  sector n’era  molt  ric,  quan  l’aqüífer  no  era 
explotat  en  excés,  en  ser-ho,  ha  provocat  que  en  anys 
continuats de sequera, la bassa de Capellades que és un 
sobreeixidor del mateix sigui només un agradable record, 
però  quan  la  natura  ens  obsequia  amb  abundància 
d’aquest bé, aleshores es recupera i novament en podem 
gaudir. 

Aquesta  però  no  és  la  qüestió,  la  qüestió  és  que 
l’acampada la vam fer just a peu de riera, a mitja nit va 
haver-hi  turmenta,  llamps,  trons  i  aigua  a  galledes. 
Resultat, va baixar rierada, més d’un pam d’aigua ens va 
envair la tenda, deixant els matalassos de goma, sacs de 
dormir, roba i nosaltres mateixos completament xops. A 
més de l’ensurt, el fred que vam passar la resta de la nit, 
al seré, despullats només amb calçotets i encara que xops 
no ens els vam gosar treure. Quan es va fer de dia i va 
sortir el sol, vam estendre la roba sobre unes farigoles i 
com que crèiem estar completament sols  i  els calçotets 
encara estaven xops també els vam posar a assecar, per 
tant vam quedar com acabats de néixer. En aquestes van 
comparèixer unes dones velles, vestides amb roba negra i 
mocador  al  cap,  a  bon  segur  havien  matinat  i  venien 
d’algun hort proper, amb cistelles plenes de tomàquets, 
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pebrots i verdures, a més d’unes bosses plenes de cargols. 
En  veure’ns,  ens  van  escridassar  dient-nos,  descarats, 
marrans, porcs i altres coses més gruixudes que ens van 
fer sortir els colors a la cara. El que no ens van dir, va ser 
“quins  nois  tan  eixerits”,  van  marxar  esperitades 
amenaçant-nos que avisarien a la guàrdia civil. Ens vam 
acollonir,  pensant  que ens  tancarien a  la  caserna i  ens 
darien una pallissa, per tant ens vam vestir d’immediat 
amb la  roba molla,  vam plegar la tenda a corre-cuita i 
acabàvem de fer-ho,  quan vam veure dos  tricornis  que 
se’ns acostaven. Se’ns va posar la pell de gallina, no n’hi 
havia  per  menys,  portaven  d'aquelles  escopetes  de  fer 
guerra  i  ves  a  saber  que  ens  farien.  Els  vam  haver 
d’explicar  perquè  anàvem  en  pilotes,  i  se’n  devien  fer 
càrrec,  en veure aquells  xavals  amb cara de bons nois, 
molls com gats i cagats de por.

Tot va acabar amb una tibada d'orelles i una renyina de 
campionat i ens van fer donar els noms i adreces, i amb la 
cua entre cames vam anar a buscar l’autobús per tornar a 
casa. Així va acabar aquesta aventura, però no va ser la 
darrera  ni  molt  menys,  varem  perdre  aquesta  batalla, 
però  hi  havia  molta  guerra  per  davant.  Vaig  agafar  un 
refredat  que  no  me’l  vaig  treure  de  sobre  en  totes  les 
vacances. Aquesta va ser una experiència que vam tenir 
molt en compte, mai més varem acampar a peu de riera, 
moltes  altres  coses  ens  van  anar  passant,  però  amb 
aquesta pedra només hi varem ensopegar aquella vegada, 
érem  inconscients  del  perill,  no  ens  ho  imaginàvem,  i 
haguera  pogut  ser  molt  pitjor  si  la  torrentada hagués 
estat més forta. 

Quan aquelles dones ens van amenaçar, pel meu cap van 
passar infinitat de coses, sobretot, què pensarien de mi, la 
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mama i les tietes, i els senyors Esteve i Navarro, que em 
tenien per un noi molt assenyat. Ens vam perjurar que ho 
mantindríem en secret i el que ens acabava de passar no 
veuria mai la llum, però després de tants anys, i que dels 
tres aventurers, ja només quedo jo, he cregut que aquest 
fet  ja  pot  ser  desclassificat,  com els  documents  secrets 
dels governs. 

Aquell ensurt d’aleshores, passat un temps, va ser motiu 
per  fer-nos  un  tip  de  riure  de  nosaltres  mateixos, 
imaginant-nos  que  devien  pensar  aquelles  bones 
senyores, en veure aquells noiets tan desvergonyits, amb 
el cul a l'aire i la cueta penjant,...o potser mirant enlaire... 
ja no ho recordo..
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