
Fina Pau i Berenguer

Vivència mai explicada



El  meu  pare  havia  fet  la  guerra,  però  a  casa,  mai  en 
parlava.

Quan jo era una nena de 12 anys, un dia a la tarda, vaig 
anar  a  fer  els  deures  de  col·legi,  al  seu  despatx,  on  es 
dedicava a les assegurances.

De tant en tant entrava algun client i ell l’atenia amb gran 
simpatia  i  sempre  amb  alguna  rialla.  En  un  moment 
donat, va entrar un senyor, que venia a fer una consulta. 
Em  va  semblar  que  el  meu  pare  el  coneixia,  amb  ell 
encara va ser mes simpàtic i rialler que amb els altres.

De cop, un segon després que aquest senyor sortís per la 
porta, el meu pare es va transformar, posant-se vermell i 
començant a renegar ferros i claus. Mai l’havia vist tan 
irat,  no  gosava  dir  res,  nomes  me’l  mirava  amb  cara 
espantada.

Al  cap  d’una  estona,  es  va  decidir  amb  veu  ronca  a 
explicar-m’ho:

—“Quan vaig arribar de la guerra, que els del meu bàndol 
havíem  perdut,  els  altres,  els  guanyadors,  volien 
venjança. Em buscaven, el mes segur, per matar-me. Jo, 
m’estava amagat a casa dels teus avis, sense sortir mai, 
perquè ningú em veiés ni ningú em pogués delatar. Tenia 
ja  preparat  un  amagatall  en  un  petit  terrabastall,  que 
quan sentia que picaven al timbre, corria a amagar-m’hi.

Un dia varen picar a la porta. Des seguida vaig sentir una 
veu  d’home  que  a  crits  increpava  els  meus  pares, 
demanant-los-hi on era jo. Des del meu amagatall sentia 
com els  insultava i  com els  hi  donava empentes,  sense 
que pogués fer res mes, que quedar-me quiet mossegant-
me els llavis.
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Per la veu vaig saber qui era. En aquest poble tots ens 
coneixíem. Aquella veu, que no oblidaré en tota la meva 
vida,  era  la  del  home  que  ara  acaba  de  marxar.  Han 
passat anys, les coses comencen a oblidar-se i a canviar, 
però encara haig de callar i no puc dir-li a aquest home el 
que penso d’ell i el fàstic que em fa. Encara tinc por.”
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