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Tortosa (Terres de l’Ebre), diumenge quinze de juliol de dos mil set.  

 

Abans d’ahir va complir noranta-quatre anys, els anys li han passat factura, manté 

intactes rampells del seu geni indomable, encara que  a penes es mou del seu llit, 

parla pels colzes quan li apeteix i a penes parla la major part del temps, però els 

seus ulls petits i nerviosos t’interroguen al veure’t, i ell mateix s’interroga, buscant en 

lo més profund de la seva memòria qui ets, i fins i tot qui és ell mateix. 

 

 Passa les hores mirant la paret nua de la seva habitació, com si fos un tapet, on vol 

anar col·locant les peces del trencaclosques de la seva vida. De peces en té moltes, 

però no li encaixen, i la paret es queda petita per recompondre els noranta-quatre 

anys de les seves vivències, i de ben segur que moltes altres peces no les pot trobar 

perquè les ha perdut. 

 

En alguna ocasió va començar a dictar les seves memòries a les netes, però mai va  

acabar la feina. En infinitat d’ocasions em va repetir les seves històries, que ja 

formen part de la meua pròpia memòria, i ara que encara en soc conscient vull anar 

encaixant  les peces que recordo, i de retruc refer tan com pugue, amb retalls de la 

memòria, el trencaclosques de la seva. 

 

Sembla que la obsessió per arribar al segle de vida el mantingui en vigília 

permanent. A penes es manté en peus i a penes recorda res, els records volen del 

seu cap, però sempre té la seva edat present i els anys que li falten pel centenari.  

 



Els anys i les circumstàncies l’han castigat força, però encara resisteix en la lluita per la vida. A 

pesar de la calor que fa, es cobreix els genolls amb una petita manta de viatge, que intenta 

estirar una mica més amunt, l’ajudo i mirant-me em diu:  

 

—És la manta de la guerra. 

—No, —li corregeixo—aquesta no és la manta de la guerra, se’n recorda de la seva manta? 

 

Em mira en silenci, baixa la mirada buscant les mans primes, ossades, i acotant el cap tanca els 

ulls intentant recordar, i sols veu un full en blanc. La vida se li escapa a cada instant, però els 

records ja fa temps que han fugit... 

*  *  * 

 

El riu no era res d’altre món, però llavors encara era net i d’aigües transparents, no en tenia ni 

idea dels noms dels peixos que allí abundaven, l’únic clar és que eren vius. De la trinxera estant, 

en Manuel i ell, es preguntaven quina mena de peixos devien nedar en aquelles aigües, si serien 

saborosos i gustosos rostits a les brases de les petites fogates que encenien per escalfar-se.  

 

Sota la posició on es trobaven el riu feia un petit meandre, on les aigües entollades, sempre 

deixaven brossa i branques arribades des de llocs allunyats. Van pensar que llençant una 

granada de mà un centenars de metres més amunt, era possible que el riu arrossegués els 

peixos morts per la detonació fins el toll.  

 

Després de pensar-ho durant moltes estones mortes, i donat que la fam atenallava l’existència, 

una tarda van decidir comprovar-ho, van baixar fins el riu, van recórrer la riba entre els matolls de 

ribera, i arribats al lloc que havien pensat, van treure el passador de la granada i la van llençar al 

mig del riu. L’explosió, va aixecar una columna d’aigua com si es tractés de la font d’una plaça a 

una ciutat en festes. Van tornar a la trinxera, mentre pujaven cap a la barraca feien càlculs de la 



quantitat de peix que en son demà podrien recollir. En arribar, el Manuel es va assabentar que al 

dia següent entrava de guàrdia, no podria baixar a buscar el peix.  

 

—Tranquil, ja baixaré jo, i quant acabis la guàrdia ens repartim el peix —va  dir-li. 

 

I així van quedar. De bon matí va treure el cap per veure si hi havia algun peix al recolze del riu. 

La seva sorpresa va ser immensa, era tot ple de peixos, molts més dels que s’hi pensaven trobar. 

Sense perdre temps va agafar un parell de sacs i va enfilar trinxera avall cap el riu. Quan la 

trinxera s’acabava va haver d’arrossegar-se fins la vora, va obrir un sac i va començar a omplir-lo 

de peix de riu sense mirar-se gaire en si eren grossos o petits, havia de donar-se pressa abans 

que els de davant se n’adonessin.  

 

Pels tiradors rifenys del crestall del davant, tota l’operació de pesca no els hi havia passat 

desapercebuda, esperaven l’hora de la recollida del peix i van deixar que es confiés.  

 

Duia el primer sac per la meitat, quan la llavors fina oïda que tenia, el va fer saltar i córrer cap el 

canyar, en sentir el tableteig d’una metralladora i a l’instant el xiulit de les ardents bales que se li 

acostaven. Tot el dia va romandre estès a la riba del riu, immòbil, lleugerament ocult pels 

canyissos, mort per l’enemic i mort per als companys.  

 

En arribar la nit es va arrossegar fins el cap de la trinxera i ja protegit per aquesta va iniciar 

l’ascens, a la meitat es va topetar amb el seu capità i els portalliteres que anaven a recollir el seu 

cadàver. 

 

El capità li va somriure,  

—Havia pensat que ja t’havien matat. 

—I  jo em pensava que havia arribat el meu darrer dia. 

 



El capità li donà un copet a l’esquena i li va donar permís per què al dia següent pogués passar 

unes hores a Arganda, localitat a pocs quilometres del front. A trenc d’alba va sortir cap Arganda 

amb dos companys de la bateria, tots tres de permís. El dia es va fer curt, però va anar bé per 

alleugerar tensió. A mitja tarda van agafar el camí de retorn a la bateria, hi havien de ser abans 

de fer-se fosc.  

 

En albirar un camp de remolatxes, els companys de permís van voler fer una parada per 

emplenar els sarrons amb unes quantes remolatxes. La Sucrera “La Poveda”, situada a les 

afores d’Arganda, donava feina a més de 600 treballadors solament als camps de remolatxa dels 

contorns, i al tractar-se d’un article estratègic i de primera necessitat, era bombardejada amb 

força freqüència. 

 

—No  sé com us pot agradar aquesta mena de naps —va  dir-los mentre s’asseia a un pedrot a la 

vora de la carretera. 

—No  saps el que és bo! Tu que ets tan llaminer, què no saps que d’aquests naps fan lo sucre?. 

—va  replicar un dels companys. Mentre s’endinsaven al camp de remolatxes. 

 

Absort en els seus pensaments, les figures dels dos companys acotxats al mig del camp collint 

naps es va desdibuixar, pensava en Madrid i les ganes que tenia de poder anar algun dia de 

permís, ja que era allí a la vora. El ronroneig dels Junkers alemanys, de l’aviació franquista, el va 

fer tornar a la realitat, va pegar un crit als companys alertant-los mentre s’estirava a bocaterrosa 

dins la cuneta. 

 

L’aviació alemanya estava disposta, sinó a esborrar del mapa la sucrera al menys a dificultar el 

normal desenvolupament de l’activitat fabril, i van vomitar tota la càrrega mortal que duien a les 

seves entranyes. A cada explosió botava del terra, el seu cos semblava una pilota rebotant a 

cada esclat. Els curts minuts que va durar el bombardeig li van semblar eterns. En un dels bots, 

va veure passar un braç volant, era incapaç de saber si era d’ell, estava dolorit de les sotragades 



que havia pegat contra el terra, estava atordit per les explosions continuades. En quan els avions 

enemics s’allunyaren, es va aixecar, va mirar al seu voltant i no hi havia rastre dels dos 

companys. 

La Sucrera seguia dempeus, però el camp de remolatxes era totalment sostovat , ple de cràters 

produïts per les bombes. Força desorientat i sense saber ben bé que feia va encaminar-se cap la 

seva bateria. 

 

 

—Ets un home de sort, pocs s’escapoleixen de la mort dues vegades en vint-i-quatre hores. —Va  

dir-li el seu capità en assabentar-se de l’ensurt i veure’l de nou sa i estalvi—T’has guanyat passar 

alguns dies a Madrid.  

 

Al dia següent, una camioneta  va dur a Luciano, Anselmo i a ell mateix fins la Puerta del Sol, tots 

tres, van dirigir-se a l’adreça que figurava anotada en un paper, era la pastisseria de la dona del 

capità situada al centre de la capital. La dona va agafar els sarrons dels tres homes i els va 

emplenar de petits paquets de dolços. A ell que era el caporal va donar-li una llista de llocs de 

lliurament de la mercaderia. A una butxaca la llista de personatges de la capital, a l’altra un 

salconduit donant-los pas franc a qualsevol control de la capital, a l’esquena un sarró amb dolços 

i al darrera els dos companys, tots tres armats. 

 

Cada dia en acabar la feina, com a bon llaminer endrapava una bona quantitat de merengues, 

omplia el sarró amb dolços per la resta de companys de l’escamot i la camioneta els tornava a 

dur a la seva posició del front. Durant els mesos que el front va esdevenir  estable i tranquil, les 

anades i vingudes a fer de mosso de repartiment de la pastisseria va suposar no sols fugir de les 

tensions del front, sinó que ni ell ni l’escamot a les seves ordes, patissin gana. Complementaven 

la minsa ració del ranxo, amb els dolços.  

 



—El  ranxo és de soldat pelat i ras, però les postres són de general! —feien broma en empassar-

se els dolços.  

 

El setge sobre Madrid es feia cada vegada més intents i ferotge, la escassetat de queviures va 

provocar el racionament i la pastisseria negada de les seves matèries primeres va haver de 

tancar, i amb ella es va acabar el subministrament de dolços.  Ara només calia esperar que a 

l’escamot li toqués alguna nit a controlar les carreteres d’entrada a la capital. Si hi havia sort, 

algun carro amb queviures deixaria caure alguna cosa per als famolencs soldats dels controls, un 

formatge, una ampolla de vi, un pa de figues o qui sap si una empanada de mel.  

 

El terra era fred però després de dos anys de guerra ja s’havia acostumat a sentir la gelor de les 

pedres. Quan podia tocava la guitarra, li agradava fer-ho quan tenia una estona, es recordava 

quan anava a tocar la jota  pels pobles i masos de les rodalies a les festes o amb qualsevol 

excusa, i com tothom s’ho passava bé ballant. Ara era ben diferent només l’escoltaven els quatre 

soldats que eren per allí la vora i que també enyoraven casa seva. 

 

La situació es feia lamentable, si no és podia mirar cap a la reraguarda, havia que mirar cap al 

davant i al davant, entre el filat espinós i el riu, en terra de ningú, hi eren  els camps abandonats 

del pagesos d’Arganda, camps de patates, cebes, alls, verdures, vinyes, pomeres, pereres, 

presseguers... 

 

Feia temps que s’ho mirava, feia temps que acaronava l’idea de creuar els filats per aconseguir 

alguna cosa extra de menjar. 

 

La nit era tranquil·la, tot era assossegat, estava de caporal de guàrdia i tanta tranquil·litat era 

insuportable, els de davant devien estar tan avorrits com ells, ja havia anat de punta a punta del 

seu sector, inspeccionant tots els llocs de guàrdia. Va pensar en inspeccionar el filat i a les 

fosques va veure que en un punt es podia lliscar cap l’altra banda del filferro. No s’ho va pensar i 



es va esmunyir com un llangardaix, va omplir el sarró amb carrolls de raïm i va tornar a creuar el 

filat.  

El raïm va ser benvingut a la barraca, a partir de llavors cada nit que eren de guàrdia s’esmunyia i 

collia un bon grapat de carrolls per tot l’escamot, ja tenia la mà trencada de creuar el filat, el 

passava com si ho hagués fet tota la vida. Fins que una nit, quan ja tornava amb el sarró a vessar 

de raïm, una veu per ell gens desconeguda va rebotar al seu cap 

 

—Alto, qui va? –li va cridar l’oficial de guàrdia 

—Sóc jo el caporal de guàrdia – va respondre ell. 

—Què hi fas aquí? 

—Sols havia anat a collir uns granets de raïm 

—Surt  d’aquí immediatament 

—Ho sento, però no puc. Hi estic enganxat —aquella nit havia quedat atrapat per totes les pues 

del filat.  

 

Després d’una bona estona va poder alliberar-se, va tornar esglaiat i acollonit al barracot, on va 

contar l’ocorregut als seus companys. 

 

En fer-se de dia, el capità va formar tota la tropa, i dirigint-se a tots però clavant-li el ulls en els 

seus, va dir: 

 

—Sembla ser, que n’aquesta unitat hi ha qui menja alguns granets de raïm, i la resta no en 

mengem ni un, que sigui la darrera vegada. 

 

Tot va acabar allí, però la gana seguia viva, i no es podien desaprofitar les maçanes caigudes 

dels arbres que es malmetien al terra. La situació era tan lamentable que fins i tot el 

comandament que coneixia la situació no va impedir que per les nits algun escamot de soldats es 

jugués la vida arrossegant-se fins els camps, en terra de ningú, per tal d’arrabassar totes les 



vitualles possibles. Els de davant feien el mateix, s’arrossegaven fins les hortes de l’altra riba del 

riu a molt poca distancia l’una de l’altra. En moltes ocasions, anar a córrer la fruita suposava un 

enfrontament a trets amb els rifenys del Tabor de Regulars.   

 

Com en qüestions d’anar a córrer la fruita sempre era dels primers, una nit va creuar la línia de 

filferro amb un company, abans de sortir van planificar quina mena de fruita agafarien, ell va 

pensar que podien omplir els quatre sacs amb pomes, l’altre preferia fer-ho amb cebes, com ell 

avorria les cebes va optar per arribar al consens amb la meitat de sacs de pomes i l’altre de 

cebes. 

 

Van travessar el filat pel lloc que solia creuar quan anava a per raïm, i amb compte van arribar 

fins les pomeres, van carregar dos sacs i van fer el mateix collint les cebes. Quan ja eren de 

tornada, van sentir veus de l’altra riba, van córrer i el company va llençar el sac de pomes, 

arrossegant solament el sac de cebes. A ell, allò li va semblar desmesurat, i va pensar que no es 

jugaria la vida per un sac de cebes, així que va renunciar el seu sac de cebes i va agafar el sac 

de pomes que l’altre acabava d’abandonar. D’aquesta manera tot cofoi va arribar a la seva 

barraca amb els dos sacs de maçanes, molt millor al seu parer que arribar amb les cebes. 

 

El que era clar, que no sols ells anaven a córrer la fruita, els rifenys del davant cada nit feien el 

mateix. Aquest era el motiu real que va determinar al comandament a permetre que cada nit 

algun escamot de soldats s’arrossegués a buscar fruita i verdures, era d’alguna manera una 

forma de mantenir a l’enemic a l’altre costat del riu, que no tingues la temptació de creuar el riu 

de nit i a les fosques per aquell indret, i més coneixent com les gastaven els marroquins de Saez 

de Buruaga, com ja havien demostrat els tiradors d’Ifni al febrer del 37 quan van passar el riu de 

nit, degollant a gran part del batalló André Martí de la XIV brigada internacional i ocupant el pont 

del Pindoque, que va estar a punt de tallar la sortida de Madrid cap a València. 

 



El risc que anar a córrer la fruita acabés en enfrontaments, era sempre present com a la seva 

darrera excursió. Sempre que baixaven a l’horta, apostaven sentinelles que vigilaven l’altra riba, 

mentre la resta omplien els sacs de vitualles i es retiraven. Aquella nit els rifenys preferien anar 

de caça que no pas a collir verdures, l’intercanvi de trets va ser intens, quan ja es retirava pel 

forat al filat per on es colaven, va sentir una agullonada a la cuixa esquerra, va pensar que 

s’havia clavat una de les pues del filat, va palpar i es va notar la cuixa humida, es va arrossegar 

cap el seu cantó. Al intentar aixecar-se va sentir la cremor a la carn i la sang que omplia tot el 

camal del pantaló. El filat no tenia res a veure, havia estat el tret d’un rifeny. Va ser evacuat a la 

reraguarda i d’allí amb un tren hospital cap a València.  

 

Possiblement sobreviure al tren hospital va ser la fita més important de la seva vida, els ferits 

amuntegats, gemecs, crits i laments, estampes esgarrifoses i un trajecte que no s’acabava mai, 

olor de sang corrompuda, una dolçor esfereïdora que malmetia més a l’esperit que al cos. 

 

L’estança a València va ser amable i agradable, gairebé, com la temporada entre el front i 

Madrid. Per la nit a l’hospital de convalescents, de dia de passeig en crosses per la capital del 

Túria, i a les tardes a la plaça de bous, allí va veure torejar a grans espases del moment, sobre 

tot al mític Manolete. 

 

La guerra no s’aturava, ho demostraven les anades i vingudes de la Columna de Ferro de Durruti, 

que avui eren al front de Terol i en son demà els havien fet fora i eren a la plaça de bous de 

València a torejar, i a l’altre tornaven a estar al front aragonès.  

 

Una vegada restablert de les seves ferides, va arribar l’hora de tornar amb la seva unitat. 

 

Eren a les primeries del 39, els dies es succeïen complicats, estopencs i eixuts, però les 

informacions eren evidents, abans l’estiu els “nacionals” volien prendre Madrid. Pintaven bastos 

quan el capità va reunir als caps d’escamot, i els va donar una ampolla de conyac a cadascun, 



alguna cosa li va donar un mossec a l’estómac. Aquell acte no era cap celebració, si aquella nit 

havien d’obrir-la, aquella mateixa nit hi hauria ofensiva.  

 

Va portar l’ampolla a la barraca, i la va posar en un petit prestatge, els sis homes sabien què 

significava aquell licor, era el darrer desig del condemnat. No deien res, ni van fer cas d’una rata 

que va gosar passejar-se pel barracot. Ell però, li va llençar amb totes les seves forces una pedra 

que havia agafat del terra. Va encertar de ple a l’ampolla, que es va esmicolar, amb el desencís 

de l’escamot que ja no la podrien assaborir.  

 

Si aquella nit havien de morir al menys ho havien de fer amb l’estómac i sobre tot el cap calent. 

Va sortir de la barraca i en va aconseguir una altra del seu capità que no va poder evitar esclafir a 

riure al assabentar-se de la situació, a pesar del dramatisme del moment.  

Van començar a beure, quan els seus pensaments van quedar interromputs amb la intervenció 

de l’aviació republicana i l’artilleria pesant que des de la reraguarda estant matxucava les 

posicions dels rebels. A trenc d’alba, abans què el comandament ordenés res, tot es va emplenar 

d’un ulular que sortia de milers de goles. La vessant del davant, cap al riu, semblava un mantell 

blanc format pels centenars de capes blanques dels genets de la cavalleria mora. 

 

La petita eufòria del conyac després de mesos d’abstèmia obligada, va fer efecte i els canons de 

la bateria disparaven sense descans, tota la línia del front enviava mossecs de foc i metralla, les 

vessants del davant es van emplenar de cossos, de gemecs. El petit riu es va tenyir de vermell 

amb la sang dels rifenys, que van agafar la drecera al seu paradís. A les poques hores tot era 

enllestit. 

 

A l’altra riba de riu un escampatall de cavalls i genets esguerrats jeia esperant entre gemecs i 

laments l’arribada de la nit. Quan la foscor envaïa el paisatge, hom s’ajupia a les barraques, als 

terraplens o les trinxeres, buscant la protecció de la terra contra la sagnant esgarrifança de la 

metralla.  



 

Allà al davant, mentre recollien les restes dels seus, feien grinyolar les xeremies i retronar els 

timbals, acompanyant als seus morts fins les portes de l’Edèn obertes de bat a bat per rebre’ls.  

 

El darrer intent per creuar el Jarama, ha estat un nou fracàs –va pensar, mentre escrutava les 

posicions on estava apostat el Tabor de Regulars- S’hi han deixat la pell però hi tornaran. 

 

De sobte van emmudir, tot es percebia més fosc si cal, aquella nit en calma, aquell silenci 

apegalós i corrosiu no esdevenia un bon presagi. L’esgotament de les darreres jornades, el va 

afonar en un somni inesperat que el Luciano va interrompre nerviós i farfallós.  

 

El Luciano, un  murcià habitualment tranquil i silenciós, li va caure bé de bon principi, quan van 

coincidir fent la instrucció a Paterna, seu de l’acabat de reorganitzar, 12è Regiment d’Artilleria 

Lleugera. Després al Jarama,  donant cobertura d’artilleria a la XV Brigada Lincoln, havien anat 

de roda en pila, amunt i avall, tapant forats en qualsevol front que s’obrís fins què els de la 

Lincoln van marxar al front de Belchite, i ells van quedar estacionats a les afores d’Arganda. Va 

conèixer al Luciano de la mà d’Anselmo, un xicot murcià de vint-i-cinc anys, que no sabia llegir ni 

escriure i en arribar la primera carta del poble, li va fer llegir, i per suposat, escriure la resposta. A 

ell, molt primmirat per a certes qüestions, això de llegir les intimitats dels altres o escriure-les, el 

ruboritzava i el feia sentir incòmode, així que un dia, a la bateria estant, a sobre una caixa de 

munició a mena d’escriptori, li va ensenyar a escriure el seu nom. Al poc temps, l’aprenent havia  

après les poques lletres que formaven el coneixement del mestre. 

 

—Mira  he rebut carta de casa, a veure si la sé llegir —va  cridar l’Anselmo. A les cartes la família 

li agraïa que li hagués ensenyat a llegir i escriure, ho veien com un miracle que als vint-i-cinc 

anys, aquell noi que no havia anat mai a escola, pogués escriure cartes a la família, era la única 

cosa bona que els hi havia donat aquella guerra. 

 



Luciano, amb veu entretallada, li feia noves de la situació. El capità, els tinents i els sots-oficials 

de la bateria, havien fotut el camp. El món s’ensorrà sota els seus peus, ell el caporal més antic 

de la bateria era ara el comandant del sector. Va donar un bot del jaç on descansava, i va sortir 

de bòlit del barracot, fins arribar al parapet de la trinxera. Les xeremies romanien en silenci, i el 

xiulet característic de la megafonia dels de davant anunciava una nit més d’intents per rentar-los 

el cervell amb proclames i soflames.  

 

En apaivagar-se el molest xiulit, una veu per tots familiar va omplir la vall, va recórrer les trinxeres 

i el barracar. Els homes que sobrevivien i malvivien en  aquell sector s’amuntegaren en silenci 

per escoltar. El seu capità, que feia ben poca estona els havia abandonat a la seva sort, els 

convidava a deixar les seves posicions i creuar el riu. Mentre escoltaven, rosegaven amb ràbia 

arrels de regalèssia o escopien insults i innombrables grolleries recordant tota la estirp dels 

desertors. Al capità, li succeïren en la paraula la resta dels oficials i sots-oficials, i el darrer i el 

que més li va doldre, el del seu sergent, se li va dirigir a ell personalment instant-lo a seguir el 

camí, que feia unes hores havien recorregut ells. 

 

—Me cago’n la puta d’oros, una altra vegada !!! —va renegar, en escoltar el seu nom pels 

altaveus de l’enemic. Emprenyat com estava, va amollar un xiulit, com si xiulés al seu ramat, els 

homes en sentir-ho es van aixoplugar als seus caus.  

 

—Luciano, perd el cul, i arribat fins l’Estat Major, informa del que ha passat i a veure que hem de 

fer. 

 

El murcià no va necessitar escoltar-ho dos vegades, va sortir com una llebre, i als pocs minuts la 

seva ombra es va perdre drecera avall.  

 

Mentre el Luciano corria, va passejar-se entre les sis peces antitancs  que composaven la 

bateria, les va acaronar amb la mà i va recordar tots els mesos de guerra entre aquells estris de 



mort, prompte faria tres anys que va sortir de casa. Enyorava la seva terra, les serres de l’Alt 

Millers, la Serra de Gúdar, la vista fabulosa del Penyagolosa, el Pi Escobon, o les hortes de 

València on baixaven els ramats per hivernar. Però sobre tot enyorava els seus germans, 

cadascun amb un tiet, des de què els pares van morir sent uns marrecs.  

Morts, massa morts s’amuntegaven a la memòria; enemics anònims estesos al camp de batalla; 

companys anònims, esquarterats, de qui no en sabia res; o amics de sempre que mai no 

tornarien enlloc. 

El dia va escombrar la nit, i el silenci seguia alimentant la desesperació. Els homes anaven sortint 

dels caus, amb els rostres preocupats, fredolics i famolencs, i tots li enviaven una interrogació 

amb la mirada. Va treure del seu sarró la darrera maçana, de l’últim cop que van creuar el filat 

per entrar a l’horta vora el riu i van córrer la fruita i verdures que van cuinar sense oli ni sal. Amb 

cura va pelar la poma, deixant alineades les pells sobre una pedra. Va tallar la poma a bocins 

que anava mastegant sense pressa, fins arribar al cor. Va torcar la navalla al camal del pantaló, 

la va tancar i la va guardar a la butxaca de la granota, de dos mossecs va cruspir-se el cor de la 

maçana i de postres va empassar-se les pells que esperaven el seu torn sobre la pedra. 

 

Li va venir al cap un episodi semblant que li havia passat pocs mesos enrera, llavors l‘oficial de 

guàrdia, un sots-oficial, i Manuel un company i amic del poble, van creuar les línies. Hores abans 

l’oficial havia disposat menys sentinelles dels que eren usuals, a ell ja se li va fer estrany, però 

qui mana, mana. Aquella nit un dels sentinelles al silenci de la nit va escoltar uns crits:  

 

—Qui  va!! 

—No  disparin, som rojos que ens volem passar!!! 

—Doncs passeu ràpid!! 

 

Al cap d’una estona l’oficial traïdor cridava als caporals de guàrdia 

 

—Camarades  veniu aquí amb nosaltres. Passeu-vos amb nosaltres!!! 



 

Quan van sentir els seus noms el dos caporals van reaccionar, havien de reorganitzar la guàrdia 

pel seu compte, era la seva responsabilitat, l’ oficial havia desertat, la resta de la companyia 

estava dormint i ells havien de procurar mantenir la línia intacta. 

 

Aquella nit l’Anselmo també era de guàrdia, al sentir com cridaven als caporals va creure que 

aquests també havien desertat i va córrer a donar compte a la reraguarda. 

 

Al matí, al no rebre el ranxo, va decidir amb un soldat apropar-se a les cuines a veure que 

passava. En tornar, va tenir la sorpresa, els companys van dir-li que el reclamaven al lloc de 

comandament.  

 

Va tenir un mal pressentiment, va agafar el seu fusell, el va muntar, va treure el fiador i va anar a 

veure que passava. Allí hi era l’Anselmo amb un comissari polític i el seu escamot. El comissari, 

va ordenar-li que deixes el fusell, ell s’hi va negar. 

 

—Deixa  el fusell. 

—Ho  sento, jo no deixo el meu fusell. 

—Deixa’l o et mato, - va dir-li malhumorat. 

—Un  soldat no deixa mai el seu fusell 

—Avui no veuràs fer-se de nit. —va dir-li en to amenaçador el comissari polític, mentre 

l’encanonava amb la seva pistola.  

—Per  complir amb el meu deure? –va replicar 

—Li dius complir amb el teu deure, no informar? 

—Estant de guàrdia, el meu deure era no abandonar la meva posició, i més tenint en compte que 

no hi eren els superiors de la meva companyia i els de guàrdia acabaven de passar-se a 

l’enemic. Jo si he complert amb el meu deure, no com aquest –assenyalant a l’Anselmo- que ha 

abandonat sense permís el seu lloc de guàrdia posant en perill la posició. 



 

El comissari va enfundar la seva pistola, a l’Anselmo el van pujar a una ambulància i van 

desaparèixer. Mai més el van veure, ni van saber res d’ell. 

 

—Perquè ho va deure fer? Tan malament havia tractat a l’Anselmo? Li vaig ensenyar tot el que jo 

sabia i així m’ho paga? –va estar murmurant. Allò el va torturar per molt de temps, per molts 

anys. 

 

Una lleugera remor, li va fer girar el cap retornant-lo a la realitat, i de seguida va veure al Luciano 

que s’apropava, drecera amunt, des de la reraguarda. 

Esglaiat, sense alè, el Luciano va pronunciar allò que ningú volia sentir, però tothom es temia.  

—Avui no espereu el ranxo, els cuiners han abandonat les cuines i les calderes segueixen al foc, 

a l’Estat Major tots han volat, han trencat el front, i els feixistes ja són a les portes de Madrid. 

 

Els homes es van arremolinar al voltant de Luciano que seguia explicant amb ets i uts, tot el que 

havia vist durant la seva correguda.  

Ell es va obrir pas, i es va encaminar cap als petits canons, el Rafel i l’Andreu companys i amics 

del poble el van seguir, amb l’habilitat que havia adquirit en tres anys de conflicte, va desmuntar 

l’enginy de percussió del primer canó i en desarmar-lo el va llençar amb totes les seves forces 

per sobre el esquifit penya-segat que vorava el riu. El Rafel i l’Andreu l’imitaren, en acabar, va 

caminar cap la seva barraca, va enrotllar la manta, va recollir les escasses pertinences que va 

col·locar al sarró i agafant el fusell va sortir. Els homes esperaven, i ell era home de poques 

paraules. Els coneixia tots, havia fet de barber, de mestre, de caporal i d’amic.  

 

—Camarades, ha arribat l’hora de tornar a casa, -els hi va dir mirant-los amb els seus ulls petits i 

blaus. 

 

Sense dir res més, va anar encaixant les mans, es va acomiadar del Luciano. 



 

—Podriem marxar cap el front de l’Ebre —va proposar el Luciano.  

—No, Luciano ! Anar a l’Ebre, és anar a morir!! —Va dir-li ell.  El que cap de tots dos sabia, era 

que el front de l’Ebre ja havia caigut.  

 

Va emprendre el camí en busca de la carretera de València després d’haver rebatut el seu fusell, 

tot just sobre la recambra, contra el tronc sem d’un arbre mort. El Rafel i l’Andreu, van fer el 

mateix que sempre feien des de què van arribar a la bateria, seguir els seus passos. Luciano és 

va quedar rondinant quin camí agafar. La resta es van dispersar a la cerca del seu destí.  

 

El camí era llarg, i incert, de moment havien de fer cap a la carretera de València, una vegada 

arribessin al regne, seria més fàcil, tots tres havien estat pastors fins que la guerra els va 

empènyer al front, i es coneixien camins rals, lligallos i dreceres que els durien fins al poble. Una 

vegada allí ja es veuria.  

 

La carretera de València era un riu d’homes que menava cap a llevant, en un intent d’atansar-se 

als seus, les cunetes eren un rastre d’estris que els soldats abandonaven en la seva fugida. Els 

tres homes, caminaven a bon pas, avarques als peus, granota ja d’un color indeterminat, en 

algun temps havia estat caqui, i la boina que havien recuperat en desterrar la seva gorra 

estelada, per equipatge el sarró amb les seves coses, i enrotllada, lligada pels extrems i 

col·locada en bandolera, després haver suportat massa mesos de guerra, la manta, prima com el 

paper de fumar. 

 

En fer-se de nit, es van retirar de la carretera, i van buscar refugi en una petita arbreda on ja 

descansaven dos oficials. Oficials serien pels seus uniformes, ara sense galons ni distintius, per 

les seves botes de muntar i per sengles cavalls. Van establir conversa i els oficials es van 

sorprendre del ritme de caminar que duien aquells soldats/camperols. 

 



En fer-se de dia, els oficials van decidir fer camí amb els soldats, i abandonar els seus cavalls, 

però ni estaven acostumats a caminar ni el calcer que duien era el mes adient per a llargues 

caminades. Quan duien unes quantes hores de camí, un dels oficials, acalorat, va abandonar la 

seva manta. Ell, en quant ho va veure, no s’ho va pensar, va tirar la seva manta vella i va 

arreplegar la fabulosa manta castellana de l’oficial, era gruixuda, amb pèl abundós, càlida i suau. 

Ell, a pesar dels gairebé tres anys al front, de guerres no n’entenia massa, però de mantes n’era 

un mestre, des dels nou anys havia fet de pastor, havia dormit en els llocs més inversemblants, i 

mai havia tingut una manta com aquella, era un somni. 

 

La marxa cap a llevant, no podia durar i així va ser, en arribar a les afores de Motilla del Palancar, 

els soldats canaris del 3er Batalló Expedicionari del Regiment Tenerife 38, aturaven l’allau 

humana que venia de Madrid i els conduïen a la plaça de bous de la localitat, ara convertida en 

camp de concentració. La plaça era plena a vessar de soldats republicans, i els que arribaven s’hi 

amuntegaven. En trobar un lloc on col·locar-se, van cobrir la manta nova sota les mantes velles 

de l’Andreu i en Rafel. De nit, tots tres asseguts, sense poder estirar-se s’escalfaven amb ella, 

suportant les dures nits del camp de presoners. La manta es va convertir en un objecte desitjat 

pels vigilants del camp des del moment que van creuar la porta de la plaça de bous. De dia hi 

havia vegades que la manta nova, donava voltes a tota la plaça per sota de les mantes velles i 

polloses dels detinguts, per escapolir-se de la requisa per part dels vigilants. Per als soldats 

reclosos, protegir la manta, fer que voltés i voltés la plaça, impedir que fos requisada, els feia 

sentir vius, lliures, orgullosos de furtar a l’enemic la victòria total, hi havia un objecte que 

desitjaven que no podien obtenir, en lo més íntim encara no havien estat  derrotats en la seva 

darrera batalla. 

 

Després de setmanes de fam, infeccions, interrogatoris, i misèries van poder reprendre la marxa, 

aquesta vegada amb un salconduit, amb l’ordre de presentar-se a les autoritats de cada poble on 

pernoctessin, seguint la ruta d’Utiel. 

 



Començar de nou no va ser fàcil, vivia en permanent sospita, a la aguait de no parlar en segons 

qui, i de tenir cura de no crear-se enemistats innecessàries que podien tenir un final inesperat i 

fatídic. Però ja era a les seves serres i va tornar a la seva feina de sempre, va anar amunt i avall, 

de pastura en pastura i de masia en masia, i amb ell la seva manta.  

 

Al cap d’uns mesos, es va retrobar amb el Manuel a qui els moros havien internat a un camp de 

presoners.  

 

—No vas voler passar-te, i no t’ha anat malament –va dir Manuel, en veure’l 

—Ja t’ho vaig dir, que el riu no el passava: l’aigua era massa freda i a més no en sé de nedar, jo. 

—va  bromejar. 

—Doncs, jo creia que si em passava de bàndol tornaria a casa ben aviat, i m’has passat al 

davant. —va  dir-li el Manuel. 

—Deu ser que jo coneixia el camí millor que tu —va respondre mentre reien. 

—Bona manta dus, d’aquestes no en gastàvem al front. 

 

I va explicar-li l’anècdota succeïda amb la manta, el Rafel i l’Andreu. 

 

En Rafel, una matinada humida i freda, quan tornava de festejar d’amagat a la filla d’un capitost, 

va ser mort a trets en ser confós amb un maquis, però ja que era mort, per maquis va passar.  

 

A l’Andreu, el van apallissar a les proximitats del seu mas, i en recuperar-se va marxar amb la 

seva família sense donar raó a ningú. 

 

Al Manuel el va veure córrer barranc avall fugint dels maquis, que l’acusaven d’haver abandonat 

la lluita. Tota la nit i la matinada que li va seguir, les serres es van omplir de silenci, un silenci 

espès i fosc, sols esquerdat per espetecs de trets, d’ordres a crits, i d’amenaces. Aquella nit, es 



va allunyar de la paridora on guardava el ramat, tement que ell fora el següent, i va dormir 

embolcallat en la seva manta entre matolls i bardisses.  

 

Amb Rafel mort, va témer per la vida de l’Andreu, del Manuel i per la seva. Haurien de passar 

quaranta anys, bona part d’ells viscuts a les Terres de l’Ebre, quan ja jubilat va tornar al poble a 

passar uns dies, i es va retrobar amb el Manuel, a qui creia mort. En preguntar-li, li va contar que 

aquella nit es va escapolir de miracle, no va parar de córrer, fins caure esgotat, però no va tornar 

al poble, tan sols amb lo posat, va anar caminant fins a Montgat on es va establir.  

 

En Manuel, va tenir els  primers records per la manta castellana. 

 

—Què n’has fet d’aquella manta? 

 

—Ja no és tan suau com llavors, li queda poc pèl, però encara és càlida i acollidora.  

 

En casar-se va poder aportar, un rellotge de plata que havia estat del seu pare, una guitarra 

comprada amb els primers diners que va poder estalviar, i la manta. Les seves pertinences 

comparades amb l’aixovar de la núvia eren tot un tresor. 

A casa, la manta, era una mica el talismà. Amb ella ens tapava quan de petits no ens trobàvem 

bé; ella ens servia de catifa la nit de Reis, per dipositar els escassos regals, però que eren 

màgics si eren amb ella; va servir per guarir-nos del fred a les primeres excursions als Ports; a 

sobre va seure amb els nets, contant-los històries i jugant.  

Dorm a un armari, i certament és un xic màgica, sols necessito sentir la textura de la llana als 

meus dits, per què un allau de sensacions em traspassi, deixant-me la pell de gallina, el cor en un 

puny i un nus a la gola... 

 



Va témer anar al front de l’Ebre on suposava enfrontar-se amb una mort segura, però,   

paradoxes de la vida, anys més tard va fer-hi cap. Aquí a la vora del riu Ebre és on ha viscut més 

de la meitat de la seva vida, on encara hi viu... 

 

Ara, assegut a la seva butaca dorm plàcidament, li acarono la cara, la pell és freda, molt 

possiblement estigui recordant moments de la seva vida, que quan desperti ja no recordarà, o 

potser en somnis intenti trobar alguna peça perduda del trencaclosques en què s’ha convertit la 

seva memòria. 

 

*  *  * 

 

  

 

 
 
 
 


