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¡ Quin dia DEU MEU...va pensar l´Airun quan es va adonar que la feina se li 

havia acabat, dons per una dona de cinquanta- i – tres anys divorciada i 

sense cap perspectiva al horitzó, li va sembla que ja se podia morir. No 

havia fet altra cosa mes que treballar i cria al seu fill. A les hores es va dir 

NENA per fi es hora de començar a gaudir de tot això que mai no has fet 

(es el que es coneix per al mal temps bona cara).

I com el que no vol la cosa, coneix la Fina, una dona amb molta empenta que 

li va fer adonar que les persones de la primera volada li podien ensenyar a 

parlar altres llengües i diferents formes de enfocar la vida; tanmateix 

practicava el que ella anomenava torres humanes, activitat que cal tenir 

esperit lluitador, col·laborador i masoca, dons per compartir suors, olors i 

calor cal ser de un raça mol especial.

Xino xano es va animar a relacionar-se amb persones de totes les edats. A 

les hores un xicot es va fitxar amb ella, li va obrir un nou mont ple de 

possibilitats per engrescar al jovent... . Ella mai pensà a entrega al seu 

temps voluntàriament a la gent mal anomenada de la tercera edat, perquè, 

qui es el guapo o la guapa que pot dir quina es la primera o la ultima etapa, 



Pàgina 2 de 4

dons la anima i el cort no tenen ni dies ni anys, si no que tenen esclats de 

sentiments, amb una paraula AMOR amb lletres grosses. Cal tenir el ulls 

oberts i las orelles alertes als tocs sempre de diana. Faig servir la paraula 

diana perquè agafeu-se bé a la cadira a la seva edat es va allistar al Exèrcit 

i es va fer Reservista Voluntària del cos de terra, tots pensareu que es va 

tornar boja fins i tot les seves germanes es van pensar que li faltava un 

bull. La mare la animà dient-li, filla meva quan eres petita ja eres un “ 

sargento “ i ara fins i tot formaràs part d’ell ( per fi sa fet justícia 

poètica). El fill mix en serio i mix en broma li va dir, de petit me manaves, a 

partir de ara me quadraré davant teu (tots es posaren a riure, dons ell fill 

feia mes temps que vestia uniforme).

Cal assenyalar que per entrar a formar part del Exèrcit, se han de passat 

una sèrie de probes (estudies de lleis, diferencià les graduacions, els rangs 

del cossos de terra, mar i aire, ames de estar en bona forma física i mental, 

tan mateix tindre bona predisposició per rebre i obeir ordres.

La primer vegada que es presentar a un quartell va comprovar per ella 

mateixa, que tot i que ha canviat molt, les persones que conformen la petita 

escala no. Dons, en arribar a la porta del quartell, el porter se la va quedar 

mirant i va pensar que se havia equivocat de lloc, fins que no li va ensenyar 

els papers de la inscripció al examen de RV no va canviar la actitud del que 

té tota la veritat. Aquell dia va ser admesa per passar la resta de probes en 
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llocs diferents de Espanya i que es tractava de  dues fases, una de matèria 

militar i la altre de practiques de oficina.

Val a dir que fent les practiques es va trobar amb un grup de gent de totes 

les edats i condiciones, quan gaudia dels estudis li van passar de tots el 

colors (la primera vegada anava amb el tren i el revisor se li acosta i li 

demanà el tiquet del viatge, li va donar el que el Exèrcit se l’anomena 

passaport, el home se la mira de reüll li digué  ah vostè viatja per ordre del 

Exèrcit , un grapat de  ulls se la van quedar mirant, dons ningú dels que 

compartien el tren en cap moment se van imaginar que aquella “senyora” era 

una soldada (ella va somriure en veure la cara de sorpresa que van fer tos)

El cop de gracia li va donar el “ sargento “ en arribar al cos de guàrdia i 

presentar-se a ell, amb la mirada la va dir “ ja as begut oli, mes te valdria 

estar a casa fregant els plats “ . Per la expressió de la cara li va recordar la 

pel·lícula de la ” sargento Onill ” i con ella,  es va proposar passar totes les 

probes al preu que fos. Si algú no ha fet la MILI i mai no se ha posat les 

botes, tot sigui dit de pas (pesen una tona), fan malbé el peus. Els primers 

dies se les va passar a nan a la farmaciola, fins al punt de que el dia que 

havia de fer practiques de tir la van portar en ambulància (aquell dia tots el 

seus companys li van tenir enveja). Va ser rebaixada de servei a la hora de 

formar fila, amen de les practiques de  hores i mes hores per al “desfile de 

la jura de Bandera.” Sense volgué carregar les tintes ni faltar a la veritat 



Pàgina 4 de 4

val a dir que al acabar el acte de la jura, el “ teniente coronel ” la va 

felicitar per el honor i les bones maneres (malgrat el mal de peus), en el que 

va desfilar.

La ultima cosa que li crida la atenció es quan marcava el pas i no o feia com 

calia, el” sargento “ que no la perdia de vista digué “que voy a hacer con 

Vd.”  (allà encara es parla castellà), ella li respongué “enseñarme mi 

sargento”  ¿i que hara Vd.? li digué ell, contestà ella  “aprendre y 

obeceder”. De las hores en sa ell la tractava diferent, fins i tot van 

compartir algun cafè, molts acudits del “sargento chusquero ” dons als 

quaranta i cinc anys no havia aconseguit cap galó (ja sigui per comoditat o 

per que li estava bé, se el qui atemoria a les pobres dones que tenien la 

insolència de volgué pertànyer al Exèrcit), encara avui en dia quan es 

professional i li manquen les persones que vulguin dedicar-hi temps i 

coneixements voluntàriament a les tasques pròpies de la milícia, es ben clar 

que es un sector majoritàriament masculí que no masclista.

De totes aquelles experiències viscudes va arriba a la conclusió, donat que 

sempre es bo  conèixer activitats noves, tenint en compte que la salut i les 

ganes son el motor que mou el mont.

Aquest relat es una experiència reial con la vida mateixa, i va dedicat a 

totes les dones i homes que no s’arronsen a la primera de canvi.


