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Pedres contra el cel



És normal que els vencedors
llencin la història a les escombraries,

com ho és també que les víctimes
s’obstinin a rescatar-la.

Noam Chomsky
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Març  de  1938.  A  l’aula  feia  un  fred  que  pelava.  No  hi 
havia cap mena de calefacció.  La majoria dels  alumnes 
teníem  les  mans  plenes  de  penellons.  Poca  atenció 
posàvem en les  lliçons  que la  mestra s’escarrassava  en 
donar-nos. Tant ella com nosaltres teníem la ment lluny 
del  que  en  aquell  moment  havíem  de  fer:  estudiar. 
Semblava, aparentment, que les teranyines que penjaven 
del sostre tenien molta més importància que les paraules 
que fluïen del seus llavis. La veritat és que ella no sabia 
res del seu marit d’ençà que havia començat la guerra. A 
més a més, una de les seves filles estava a l’altra banda i 
tampoc no en tenia notícies. Tot un drama massa gros per 
a  una  sola  persona.  Però...  i  nosaltres?  Gairebé  tots 
teníem els pares fora, al front. Gaudíem d’un avantatge 
sobre la mestra: que, de tant en tant, sabíem com els hi 
anava per allà.

Tant la professora com llurs alumnes estàvem neguitosos 
perquè no arribava el carret amb l’esmorzar: el got de llet 
en pols calent i el panet.

Vestíem bata a ratlles. Gairebé tots anaven amb el cabell 
rapat. Darrere de la tarima penjava un quadre sense vidre 
amb el retrat d’un personatge amb una lletja piga sota el 
nas.

A  tocar  del  migdia,  quan  faltava  poc  pel  «recreo», 
puntualíssim,  se  sent  el  fort  udol  de  les  sirenes 
d’advertència d’alarma aèria. La mestra, ja acostumada al 
fet,  ens  urgeix  a  sortir  del  col·legi.  Ho  fem  de  forma 
assenyada.  No  era  la  primera  vegada  que  érem 
destinataris d’unes enormes baldufes que ens llançaven 
des del cel. El nostre refugi, natural, era un camp ple de 
garrofers,  ensems  al  col·legi.  Aquests  arbres,  a  més 
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d’aixoplugar-nos,  llurs  fruits  ens  havien  servit  com  a 
complement alimentari.

L’inquietant  rum-rum  dels  avions  augmentava.  Des  de 
terra, semblava que no corrien gaire. Volaven en formació 
traçant  un  ominós  triangle.  Sentíem  com  las  bateries 
antiaèries  disparaven,  endebades,  contra  aquells 
hidroavions  carregats  de  mort  i  destrucció,  i  veiem els 
impactes ben dibuixats en el blau cel de la ciutat. Fins i 
tot, algú els comptava.

Els avions comencen a baixar, sembla que els tinguem a 
tocar. De sota els arbres surt una munió de vailets armats 
de  pedres  i  tiradors  de  goma  que,  irats  i  cridant, 
decideixen  apedregar  aquells  aparells  voladors.  No  es 
cansen de llançar pedres i més pedres contra aquell cel 
sinistre.

Ja ens han sobrevolat.  Des d’on som, en una mena de 
turó,  sentim  el  bum-bum  de  les  bombes  en  esclatar  i 
veiem el fum que surt dels edificis malmesos. Un milicià 
ens  digué  que  no  hi  havia  perill  que  ens  caigués  cap 
bomba  damunt  en  el  moment  que  els  avions 
sobrepassessin la suposada verticalitat. Feta la feina, els 
malfactors, tot runrunejant, se’n van Mediterrània enllà. 
Sonen de nou les sirenes. Diuen que el perill ha passat. 
Potser, fins demà?

En tornar a seure’ns en el pupitre, ens espera, ara sí, el 
got de llet en pols calent i el panet. La mestra ens compta 
d’un en un i fa: “Déu ha volgut que no me’n falti cap.” I 
seguidament es persigna, com d’amagatotis.
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