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Un matalàs foradat ben 
aprofitat



La desgràcia és una malaltia
prou contagiosa. Els desgraciats

i els pobres han d’evitar-se els uns
als altres, perquè corren el risc

de contagiar-se més.

La  pobra  gent,  F. Dostoievski
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Gairebé sempre els autors de contes —narracions o relats 
curts,  digueu-l’hi  com  vulgueu—  comencem  assegurant 
que  el  que  aneu  a  llegir  és  extret  de  la  «realitat 
quotidiana». A vegades, la narració és tan inversemblant 
que  tinc  els  meus  dubtes  que  hi  hagi  lector  que  se  la 
cregui. Per la meva part, el conte que a continuació podeu 
llegir me’l va explicar la mateixa protagonista, que avui és 
una àvia de vuitanta i tants anys.

Martirio  Heredia  era  massa  jove  —disset  anys  mal 
comptats—  per  entendre  algunes  de  les  coses  que 
passaven.  Suara  observava  indiferent,  a  través  de  la 
finestra  del  tren,  les  planures  sense  fi  de  la  Manxa.  A 
meitat de camí, feia hores que desitjava haver arribat al 
seu destí: Barcelona.

Encara  no tenia  catorze  anys  quan son  pare,  deien,  se 
n’havia  anat  a  la  guerra,  d’on  ja  no  havia  tornat.  La 
família ho passava molt precàriament. Massa boques per 
alimentar a càrrec d’una mare viuda. Tanta era la misèria 
imperant  llavors,  que  més d’una vegada la  Martirio  va 
haver de menjar-se els cagallons de les cabres. I es mirés 
per on es mirés, aquesta situació de fam semblava que fos 
universal, de la qual ningú no s’escaquejava.

La mare plorà amb desconsol quan la Martirio li  digué 
que creia que estava prenyada. Tot un drama per aquella 
època dels inicis dels quaranta.

—¿Quién te ha hecho tan mala faena, mi niña?

Ella ho confessà tot: no podia ser d’altra manera.
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Seria una burla insuportable per a la família que la gent 
del  poble  s’assabentés  i,  sobretot  comentés,  d’aquell 
procés que la naturalesa havia encetat amb ganes. 

La mare escrigué a una germana que vivia a Barcelona i li 
explicà la història.

La contesta fou ràpida: podia enviar la Martirio i el seu 
nuvi a Barcelona, que farien els possibles per encabir la 
parella en la petita llar on vivien. A la vegada els enviaven 
unes pessetes per a contribuir en les despeses del viatge.

Entre el noi, la Martirio, la mare i l’ajut de diversos veïns 
pogueren  reunir  la  quantitat  necessària  per  pagar  un 
bitllet,  el  d’ella.  S’acompanyava  de  dues  maletes  que 
contenien  un vestit,  dos  llençols  i  una  petita  manta.  A 
part, en el vagó de mercaderies, venien un llit desmuntat, 
el somier i un matalàs mig desllorigat; tot ben lligat amb 
cordills força resistents.

El ferrocarril avançava llençant una llarga fumera negra i 
blanquinosa. El maquinista advertia els passatgers amb 
xiulets  de  vapor  quan  havien  d’entrar  en  un  túnel  o 
passar encimbellats pel dalt d’un aqüeducte.

Martirio  no  parava  atenció  en  els  camperols  que 
conreaven la terra que alimentava llarguíssimes fileres de 
ceps. Ja ho hem dit: li era indiferent veure la corrua de 
carros tirats per potents cavalls. Llavors funcionaven pocs 
camions, i els pocs que circulaven ho feien mitjançant la 
gepa del gasogen.

Les  cuites  de  la  Martirio  tenien  un  altre  caire  que  la 
desassossegaven més enllà del que era raonable. Sí que 
pensava que altres  noies  veïnes  també havien sofert  el 
tràngol de ser mares solteres, amb menys traumes.
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—Sí, sí —es deia—, però estaría mucho más tranquila si  
tuviera a Pepillo a mi ladito.

Mirà l’home que tenia davant: li  faltava un ull, que se’l 
tapava amb un pedaç de roba rodó. Com se’l mirava de 
tant en tant d’ençà el principi del viatge, l’home explicà, 
assenyalant-se l’ull esguerrat:

—Éstos son los beneficios que traen consigo las guerras,  
muchacha. ¿De dónde eres?

—De La Rambla, de Córdoba.

—Bonita población. La conozco... ¿Y a dónde vas?

—A Barcelona, a casa de una tía mía.

—¿En qué calle  de  Barcelona? Ten  en cuenta  que  esa  
ciudad es grandiosa.

—Me han dicho que  a  Montjuïc,  que  es  una montaña  
maravillosa, llena de luces y fuentes de agua...

L’home,  que  coneixia  la  ciutat  comtal  pam  a  pam,  de 
seguida va deduir que l’únic destí de la noia a Montjuïc 
sols podria ser la barriada de barraques de Can Valero. Ja 
havia descartat la possibilitat que anés a viure al palauet 
Albéniz.

Va guaitar la Martirio amb commiseració perquè la seva 
situació era idèntica a la de milers de bracers que fugien 
de  l’explotació  dels  cacics  cordovesos,  dels  sous  de 
misèria i, per tant, de la fam.

No  obstant  això,  sabedor  d’aquesta  trista  realitat,  mig 
somrient, li explicà:

—Barcelona és una magnífica ciudad. Se dice de ella que 
Barcelona  és  bona  si  la  bossa  sona...  —No  va  voler 
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continuar la cantarella perquè la Martirio manifestà, molt 
desimbolta:

—No  sé  catalán.  ¿Qué  quieren  decir  sus  últimas  
palabras?

El borni li va traduir de dalt a baix tota la cançoneta. Ella 
captà ràpidament el sentit i digué:

—Por algo todos los pobres del sur venimos a este país  
bendito.

La vessant occidental de la muntanya de Montjuïc, la coneguda 
barriada de Can Valero, s’amuntegaren uns tres mil barracots que 

donaren aixopluc a més de nou mil persones. Aquí van trobar refugi, 
any 1943, Martirio i Pepillo, el pobres amants andalusos.

Ja a la ciutat comtal, a l’estació de França els esperaven 
els  seus  parents.  Abraçades,  petons  i  esguards  poc 
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dissimulats  cap  a  l’abdomen  de  la  noia.  Van  haver 
d’esperar  tres  hores  per  poder  recollir  totes  les 
pertinences.  Entre tots,  el  borni inclòs, tragueren de la 
consigna el llit desmuntat, el somier i el matalàs. Sortiren 
fora. L’oncle de la Martirio desnuà el cordill que lligava el 
matalàs, que es va desplegar amb força inusitada. Del seu 
interior,  mig  ofegat,  en  sortí  Pepillo,  el  nuvi.  No  cal 
aclarir que el noi havia fet tot el viatge embolicat entre els 
plecs  de  l'atrotinat  matalàs.  Quan  va  poder  respirar 
millor, va exclamar:

—¡Joder, un poco más y me muero asfixiado!...
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