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El primer cafè del dia, si es pren en solitari, sembla tenir un regust  
estrany. En canvi, si s’assaboreix en bona companyia, dóna ànims  
per afrontar tota la jornada amb vitalitat, força mental i alegria.  

Gràcies a les amigues Lluïsa, Susana i Pili per compartir-lo amb mi.
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Al mig de l’era on trinxaven la collita del blat, es movia una figura 
fràgil que pertanyia a una xiqueta de deu anys. Cantava i ballava d’una 
manera sincronitzada, espontània, fruit de la inspiració que en aquell 
moment l’obligava a fer d’un joc tot un espectacle. 

El sol, amb molta peresa, anava llepant els cims de les muntanyes 
de ponent. Era temps de tardor i la nit accelerava la seua aparició. La 
família pagesa, composta pel matrimoni i una filla que semblava ben 
revolera, aprofitaven al màxim els darrers moments de llum. El pare, 
amb una corbella a la mà, segava uns quants manats d’alfals per en-
tretenir la fam dels conills. La mare, com cada tarda, donava menjar a 
l’aviram abans de tancar-los en un corral envoltat per una tela metàl·lica 
perquè no fossen devorats pels animalots de la nit. Per allí en rondaven 
molts i ben famolencs. Era de precepte tancar-los per salvaguardar-ne 
la integritat física. 

El Julià, el pare, admirat per tanta finor, havia deixat de tallar alfals. 
No en calia més, perquè ell, cada tarda, no vivia només que per gaudir 
aquella grandiositat sense límits. La Magdalena, sa filla, era una su-
perdotada. Ningú li havia ensenyat a moure’s amb tanta soltesa, ni en 
cap moment havia rebut una sola classe de cant. Les lletres de les seues 
cançons eren inventades, igual com la seua manera de dansar, que ni tan 
sols corresponia a la seua poca edat. 

Aquella mena de visió on es recreaven els ulls creixia i, a la fi, a causa 
de tantes variacions, ja no semblava un fet quotidià, perquè la creativi-
tat d’aquella xiqueta no tenia fi. Si la Teresa no hagués anat movent-se 
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8 Francesca Aliern

ben prop, el pare joiós s’hauria assegut damunt el trosset de marge que 
vorejava la sénia i, en presentar-se la nit, ni tan sols l’hauria percebut. 
La Magdalena era una personeta amb molt de talent, i ell se sentia feble 
al davant de tanta opulència. Però la dona el marcava de prop. En un 
principi només li fugien de la boca petits murmuris, però quan s’en-
furismava feia por. De cap de les maneres se la podia fer entrar al solc. 
Si ella manava que emprenguessen el camí de retorn a casa, era inútil 
calmar-la.

Aquella hora en què l’exigua llum solar es confonia amb els solcs 
verdosos i sobre el llom marró de la terra que cobria arrels i mantenia 
ertes les plantes, al Julià li entrava com una mena de melangia. Si per 
ell fos, pernoctarien a l’horta, ja que hi tenien una bona caseta perquè 
els aixoplugués. Però els sogres eren grans i, pel que els pogués passar, 
preferien quedar-se al poble. Allí de seguida tindrien bona assistència 
mèdica i, si calgués, també medicines. I la xiqueta, ni sentir-ne a parlar, 
de perdre’s les aventures infantils pels carrers de la vila. Així que només 
li quedava arrupir el morro i obeir. La humitat del riu li portava flaires 
que ell aspirava amb delectació. Estaven carregats de recordances, de 
quan els seus pares sí que feien vida a la finca i només els diumenges 
visitaven la casa familiar. Però com que tot canviava tan apressadament, 
modes i costums, respirava fondo i, per no barallar-se amb ningú, els 
seguia a tots el corrent per viure en pau i bona entesa. 

—És hora de marxar cap a casa, Julià. Ja saps que mons pares volen 
sopar prompte per anar-se’n ben aviat al llit. Digues a la xiqueta que 
acabe ja aquest rebombori. Sortosament, com que l’era ara té la terra 
ben resseca, ens alliberem de menjar pols. Sembla que aquesta criatura 
no coneix el cansament. No ha parat de moure’s i de cantar en tota la 
santa tarda. Em sembla que ja és hora que ens ajude una mica. Ella es 
podria fer càrrec d’arreplegar els animalets i tenir cura de la porta, que 
quede ben tancada.

—Calla, dona, calla. No veus que sembla un angelet del cel? Aquesta 
xiqueta, de gran, serà una artista de les bones, t’ho dic de bona fe. Té al 
damunt un do especial i una sal que ja voldrien més de quatre d’aques-
tes que es mouen com si les burxés un bou. Quina artista!

—Artista de carreró, com aquella desgraciada de casa Mingo. Es va 
escapar de la família per fugir a Barcelona en cerca d’un teatre on lluir el 
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9Cafè de París

seu art. I ja saps quin va ser el resultat… Ni tan sols era guapa, ni tenia 
veu i els únics artistes que va veure en sa vida van ser els mantes humi-
des que solen passar per la plaça a fer comèdia. A la fi, va ser son germà 
qui va anar a buscar-la a la ciutat. Va rondar tots els teatres i tuguris de 
mala mort. Un dia va trobar-la en un racó morta de gana i amb els ulls 
ben plorosos. En tornar a casa, sentia tanta vergonya del seu fracàs que 
no gosava ni xafar el carrer. Artista! Mare de Déu, quanta pretensió!

Però el Julià ni l’escoltava. Un rierol de bava li fugia de la boca, i ell, 
embadalit pels moviments quasi celestials de sa filleta estimada, ni se 
n’adonava. A la fi, quan el salicall ja era exagerat, es va traure el mocador 
de la butxaca i va eixugar-se llavis i part del coll. 

—La xiqueta ha heretat la meua veu —va deixar anar ben esvanit 
i carregat d’emoció—. Ningú podria dir que no és filla meua. Té les 
meues aptituds per al cant.

—La teua veu? Quines coses que tens! Si quan tu cantes fugen totes 
les aus de l’horta! I, creu-me, ja no tornen. Amb un concert en tenen 
prou. Els moixons que vénen són nouvinguts i es queden aquí fins que 
tu t’enfiles a cantar. Vinga, acabem d’una vegada, que es fa tard. Ja pots 
dir a la ballarina que és hora de tornar a casa.

—Com sou les dones! Ja em donaràs la raó quan passen uns pocs 
anys. Serà una eminència. I ens farà sentir ben orgullosos. 

—Ets tan somiador com ella, però acabem d’una vegada, que a mi 
encara em queda molt a fer. Crida-la i que es moga a ajudar.

—Ja ho veuràs, Teresa. Ara som en un bon temps. Ella coneixerà la 
llibertat. Tot va canviant. A mi, sincerament, em va agradar el mandat 
de Primo de Rivera. Va crear molt de treball i la gent trobava ocupació 
a tot arreu. Va ser un bon polític. El que passa és que no s’entenia amb 
el rei Alfons XIII. Per això va dimitir i va exiliar-se a França. Però tenia 
un parell de collons, com cal. Es va enfrontar contra la violència de Bar-
celona perpetrada per assassins pagats pels patrons, contra les màfies de 
treballadors i tot el bandidatge que feia feredat. Tots els dies del món hi 
havia víctimes mortals pels carrers de la ciutat. Va fer molt bé de dimitir. 
Aquest país és ple de gent sense escrúpols. El general Berenguer no és 
com ell. No es vol complicar la vida. Deixa als ministres que capegen el 
temporal al seu aire i així no anem enlloc.
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10 Francesca Aliern

—Sí, va anar-se’n a França per morir als quatre dies. El bon Primo 
de Rivera també tenia el seu mal caràcter i feia el que volia. No escoltava 
ningú. Tots els polítics són iguals: falsos i lladres —li va respondre la 
Teresa mostrant-li el seu desencís—. Ara només es parla de la Segona 
República i pots pensar que qualsevol dia la proclamaran. I de segur que 
acabarà com la primera, a cops de gorra.

—El que passa és que tots volen manar i es barallen com gossos. Es 
veu que la mamella ha de donar molta llet i tots volen xuclar-la.

La Teresa s’encenia en sentir parlar de política.
—Això és el que són: gossos pafarts i amb un apetit desmesurat per 

omplir-se les butxaques. Però si hem de ser republicans, serem republi-
cans, sense manifestar-nos en cap sentit. La nostra vida no ha de variar 
gens ni mica. Els canvis de color polític no m’agraden. Seguir el corrent 
i mantenir-nos al marge de tot ens donarà tranquil·litat. No ens hem de 
decantar a favor de cap bàndol. Hem de saber nadar i guardar la roba, 
perquè ens donaran ben poca cosa, per no dir res. A veure, fes espavilar 
la noia, que si no la nit ens sorprendrà pel caminal. Té massa moixonets 
al cap.

L’home, sense deixar de mirar la incansable Magdalena, li va res-
pondre amb un to moderat que no va ser ni audible. Tot en ell era 
moderació. Mai s’enfadava, ni escridassava ningú, ni tan sols els noiets 
que de vegades el feien enfadar taponant-li la séquia de rec. I més d’una 
vegada algun desaprensiu se n’havia fotut, del seu tarannà bonàs. Com 
que ni pensava a contradir la dona, va canviar el fil de la conversa. La 
Magdalena ho era tot per a ell i no deixaria que ni sa mare la tractés 
despectivament.

—Teresa, de vegades enraono amb la mestra de la xiqueta i sempre 
em diu el mateix; que és molt estudiosa. Més llesta que una rabosa i 
que, quan canta i balla al pati de jocs, els té a tots embadocats. Les 
amiguetes la volen imitar, però és temps perdut. No hi ha ningú que li 
puga fer ombra. Elles, les pobres, es limiten a aplaudir-la, encara que 
estan carregades d’enveja. Si tot ens va bé, haurem de fer pensaments 
i sacrificis per donar-li estudis superiors. No vull que treballi tan dur 
com ho hem fet natros. Tenim un bon passar, perquè gaudim de bones 
finques i les sis vaques lleteres que ens donen bon rendiment. A més a 
més, hem sabut estalviar i moltes famílies voldrien gaudir de la nostra 
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situació econòmica. Però bones suades ens ha costat. Per la Magdalena 
farem el que siga, perquè no conega cap tipus de patiment. Si es casa, 
no ha de ser amb cap pelacanyes de pantalons apedaçats. És una bona 
hereva i pot aspirar al pal més alt.

—Vinga, deixa’t anar de ximpleries. Com que és filla única li rius 
totes les gràcies. Si tingués dos o tres germans, no bavejaries tant. Parles 
massa de la xiqueta i a última hora ens prendran pel tio de la veta. Ja la 
veuràs quan arribe a casa: amb l’excusa d’anar a la botiga, se n’anirà a 
fer voltes pel poble amb les amigues. És massa moguda per l’edat que 
té. Fa de tot menys ajudar-me, que és el que jo necessito. Mons pares ja 
esperen veure el tupí al foc amb l’aigua bullent per escalfar les sopes de 
pa, amb un parell de tomaques i dos o tres grans d’all. Sempre el mateix! 
És el sopar que més els agrada. Després se’n van al llit, que diuen que és 
el lloc on descansen més. Així que ja ho veus, no tinc ni un sol instant 
per a mi. Mai em puc recrear ni tan sols deu minuts. 

—Però cada dia estàs més guapa, redéu. No sé com t’ho fas —va dir-
li ell en to afalagador i pessigant-li una cuixa. 

—Sempre estàs carregat de solfes!
Ell se’n va riure mentre li feia un copet amorosit a una galta.
La Teresa va escridassar la noia amb mala cara. Aquella escena es 

repetia cada capvespre i a la fi ja resultava avorrida. Ella era una dona 
amb bon cos, de carns eixutes, cabells foscos i moviments agraciats. El 
seu home era tot el contrari. Fort com un bou, de moviments pausats, 
ulls clars i faccions tendres, molt d’acord amb el seu caràcter. A la fi la 
Magdalena va fer cas a la mare. Va arreplegar com una mena de capa 
allargada que li cobria l’espatla, totalment feta per trossos d’una planta 
trepadora i florida, i va deixar-la amb molta cura a la vorada d’una sé-
quia. 

Mentre la mare recollia tot el que s’havien d’emportar a casa i son 
pare treia el cavallet del corral per enganxar-lo al carro, la Magdalena, 
per un moment, va fer veure que treballava. S’havia escapat una gallina 
del corral i va córrer darrere seu fins a atrapar-la. L’escena li va produir 
tant de riure que ni tan sols esforçant-se podia recobrar un mínim de 
serietat.

—Això et fa gràcia, badoc? Vinga, ara a córrer, aquesta nit també 
tindràs sort. Hauràs d’anar a la botiga de la Josepa per comprar unes 
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12 Francesca Aliern

quantes coses; però després de seguida cap a casa, eh? No vull excuses, 
que tu sempre et fas la despistada i la darrera paraula és la teua. 

Era una sort tenir l’horta ben prop del poble, així la Magdalena po-
dia sovintejar l’escola i dinar amb ells fins que tornava a l’estudi a la 
tarda. La mare multiplicava el seu treball per alliberar-la a ella perquè 
pogués aprendre més de lletra. Ja hi havia massa analfabets a la vila i no 
en calien més. En això, encara que no en fes gaire esment al seu home, 
estava completament d’acord amb ell. Qui en sabia prosperava, i el que 
no sabia fer la o ni amb l’ajuda d’un canut mai valdria per a res.

Just arribar a la llar, la xiqueta, amb els diners en una mà per com-
plimentar les comandes de la mare, va saltar al carrer corretejant com si 
fos boja. Quina criatura! Després de passar-se llargues estones ballant, 
encara li quedaven forces per saltironar ben de pressa per retrobar-se 
amb les seues amigues. Solien fer voltes per la plaça i escoltar les xim-
pleses que els dedicaven els xicots. Se’n reien, i a cada sortida de panís 
verd que els dedicaven, les rialles de les noies agafaven embranzides més 
sorolloses. 

Mentre la Teresa es movia ben ràpida per la cuina preparant el sopar, 
els iaios, que sempre es queixaven que la menja arribés tard a taula, 
mortificaven sa filla, que no disposava de cap petita pausa per descansar. 
Feia temps que, els pobres, havien deixat d’anar a l’horta. Quan es van 
casar ja eren una mica grans i, passats els anys, el cos els havia traït. Van 
desaparèixer les forces i caminar com Déu manava ja els era impossible. 
Es passaven els matins prenent el sol asseguts al brancal de casa i a la 
tarda apropant-se a la cantonada que donava a ponent. Allí, el iaio solia 
mirar el cel com si l’estudiés meticulosament. Al cap de pocs minuts, 
donava el seu veredicte sobre el temps que faria l’endemà. I no solia 
equivocar-se.

—Demà plourà fort. —I no fallava.— Farà vent. —I en feia.— 
D’aquí a dos dies tenim més calor. —I suaven.— El vell Josep no l’er-
rava mai. Si hagués estudiat quan era jove, hauria pogut guanyar-se la 
vida fent calendaris. En aquell tema era una veritable eminència.

—Encara no estan llestes les sopes, Teresa? —clamava la mare amb 
veu compungida, com si no pogués controlar el dolor que li martirit-
zava les cames.
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—Cinc minuts més i les teniu ben toves al plat. 
I mentre la Teresa continuava trafegant per la cuina, el Julià es movia 

per l’entrada per acabar la tasca del dia: omplia de palla la menjadora 
del cavallet, li donava la darrera abeurada i ben sovint guaitava a la por-
ta. Aquella xiqueta tardava massa i era de precepte tenir bona cura de la 
seua arribada. No li agradava que fes tard, si no la mare s’enfadava i solia 
culpar-lo a ell. Ho havia de reconèixer. Mai no fixava a la Magdalena 
l’hora de tornada. Era jove i havia d’aprofitar els anys de la seua infante-
sa. La vida era com un llamp. Vist i no vist. Un temps sense retorn, ple 
de candidesa, sense cap tipus de malícia. I què si feia una mica tard? Ell 
la sabria disculpar. Sense la Magdalena, la casa semblaria un cementeri. 
La noia era com un veritable incentiu d’alegrança, com un sol que amb 
la seua llum diàfana il·luminava fins i tot les golfes de finestres sempre 
tancades. 

En veure-la arribar, pensava que el cor se li feia miques. Arribava 
amb el somriure als llavis, amb ganes de continuar xalant. I el pare 
corresponia el seu somriure i es posava un dit als llavis perquè canviés la 
seua actitud alegre i desinhibida en entrar a casa.

—Calla, calla, que la mare s’enfadarà. Digues que hi havia molta 
gent a la botiga i has hagut d’esperar-te una bona estona. Però potser 
en fas una mica massa, filla. Pensa que arribem tard de l’hort i està molt 
cansada.

—És que sempre passa alguna cosa, pare. I, com que no parem de 
riure, el temps sembla que vola. 

—Bé, vés-te’n cap a dalt i de seguida pujaré jo, perquè si arribem 
junts tota la culpa serà meua. Vinga, no t’entretingues.

I ell, que no volia cap malentès, es quedava remenant els feixos d’al-
fals i fent veure que netejava la collera del cavallet. No podia suportar 
que la Teresa escridassés la xiqueta. Era tan guapa i simpàtica! Tan afec-
tuosa! La seua estimació envers sa filla no tenia límits.

Pel poble no es parlava d’altra cosa que de política. Es deia que la 
proclamació de la Segona República era imminent, que tot canviaria al 
país per a bé. Un govern representatiu, en el qual el càrrec de cap d’estat 
no seria hereditari ni vitalici, sinó el resultat d’una elecció popular indi-
recta. Era el que deien els entesos. Corria el rumor que si triomfaven a 
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les urnes es portaria a terme la llei de divorci, les dones tindrien dret 
a vot, la gent es podria reunir en llibertat i els diaris serien totalment 
independents. Tot semblava ple de virtuts i, d’entrada, els únics que es 
mostraven moixos eren els monàrquics i els defensors acèrrims de la 
dreta.
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El dia i la nit del 13 d’abril de 1931, a Madrid, van ser molt moguts 
i agitats a causa de les diverses postures polítiques enfrontades. Les elec-
cions generals havien sigut guanyades per les esquerres en les principals 
ciutats del país. Allavons, va esclatar una lluita entre els partits polítics. 
Monàrquics contra revolucionaris, dretans contra seguidors fervents 
dels esquerrans, amos de tota la vida contra els treballadors de sempre. 
Van ser unes hores caòtiques, plenes de crits i grans enrenous que feien 
por. Els carrers eren plens de gent, però moltes persones atemorides van 
romandre tancades a la seua llar per no barallar-se amb ningú. 

A primera hora de la tarda una immensa multitud agitant la bande-
ra tricolor amb esgarips victoriosos corrien en direcció a la plaça de la 
Cibeles i des d’allí al carrer d’Alcalá, fins a la Puerta del Sol i s’aturaren 
davant del Ministeri de la Governació. Els més enfurismats, sense repri-
mir-se un pèl, van tombar l’estàtua d’Isabel II i van arrossegar-la fins al 
convent de Las Arrepentidas. Una altra gernació s’amuntegava enfront 
del Palau d’Orient. Centenars de jóvens socialistes formant cadenes hu-
manes custodiaven l’edifici per salvaguardar la família reial. En aquell 
moment, contrit i amb llàgrimes als ulls que no va poder contenir, 
 Alfons XIII s’acomiadava dels nobles i grans d’Espanya. Abans d’acabar 
el dia, quan ratllaven les dotze de la nit, deixava la capital espanyola 
en direcció a Cartagena, des d’on embarcà al creuer Príncep d’Astúries 
rumb a Marsella. L’endemà, proclamació de la Segona República; la 
reina i la resta de la família reial abandonaven Madrid amb tren fins a 
França. Enmig del caos, encara hi havia persones de coneixement que 
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van vetlar per la sortida de la reialesa sense aldarulls ni crits de mal gust, 
ni cap mena d’entrebanc. El respecte va ofegar la fúria de l’ambient 
crispat inicial.

—I ara, què? —va preguntar la Teresa al seu home, que darrere la 
persiana del balcó de casa escoltava els rumors de tota mena que fugien 
del carrer.

—A veure-les venir, Teresa. Ara tot anirà accelerat com el vent del 
nord. Nombroses bufonades aplaudint la seua causa i potser algun acte 
fora de lloc que jo ni voldria saber. Em sembla que la societat, tan enso-
pida fins ara, necessita un canvi. Cadascú dirà la seua i prego perquè hi 
haja coneixement. Ja s’han cremat massa esglésies, s’ha assassinat gent i 
s’han destruït empreses que no calia, perquè faran falta! Aquests tòtines 
que ho han fet han atemptat contra els treballadors. Però la gent sembla 
que ens hem tornat bojos. Ningú raona com cal, ni tan sols ho intenten.

—No pot esclatar una guerra entre els bàndols? —la Teresa estava 
força amoïnada—. Aquests canvis radicals em fan tremolar tot el cos.

—No ho crec, dona. El rei ha abandonat el país i ara són els polítics 
els qui han d’actuar. Tinc confiança en el nou govern que tenim i que 
serà d’esquerres. Espero que actuïn sense revenges i amb moderació. És 
clar que voldran canviar molts principis i trauran força al clero. Segons 
diuen hi haurà llibertat de culte, a les escoles un altre tipus d’ensenya-
ment més profitós, casoris civils, divorci… Què sé jo! Es diuen tantes 
coses i, ja ho veus, el sarau acaba de començar.

—Mare de Déu del Pilar! Com ens hem de veure! 
—Tot siga per a bé, dona. Natros a portar la vida normal de sempre i 

mantenir-nos al centre de la partida. I mesurar les paraules que hem de 
dir. La majoria de vegades, al buen callar le llaman sabio.

La crisi mundial no ajudava el nou govern, al qual les urnes havien 
atorgat el poder. I la democràcia, a la qual aspiraven la majoria d’espa-
nyols, a Europa anava a la baixa. Àustria tenia un govern parafeixista, 
Alemanya estava a punt de ser governada per Adolf Hitler i Itàlia tenia 
de cap d’estat Benito Mussolini: feixisme i socialisme repartits per tots 
els països europeus. No era qualsevol cosa, però, de moment, tampoc 
alarmant. Barcelona i Madrid estaven d’acord en aquell canvi social i 
polític. Moderació i honradesa era el que feia falta. Tota la resta arriba-
ria sola. 

Cafe� de Pari�s.indd   16 16/02/16   20:42



17Cafè de París

—Ara per ara sembla que la classe obrera està contenta, tot anirà bé, 
dona. Viure en democràcia és el millor per a un país. No cal dir que 
també entremig s’hi barregen lladres i persones de qui no et pots fiar, 
però és cosa sabuda. És com la fruita. En un plat ple de la millor selec-
ció, sempre en trobaràs alguna de corcada. És inevitable.

La gent del poble semblava que havia perdut el seny. Persones que 
mai havien manifestat la seua ideologia passejaven pels carrers enarbo-
rant la bandera republicana i fent petar coets. Cantaven himnes revo-
lucionaris i cançons de lletres quasi obscenes que no tenien res a veure 
amb l’acte que se celebrava.

—Dels que bramulen com els bous, no te’n refies gaire. Ara, per 
exemple, esclata un altre moviment i s’acoquinen de seguida. Canvien 
de pelatge en un tres i no res. Tu, igual com jo, muts i a la gàbia. Ens 
mostrarem tan naturals com sempre. De casa a l’hort i els diumenges 
a descansar. I si fan una bona pel·lícula al cine, anirem a veure-la. La 
nostra vida no s’ha de veure alterada per res.

Però la Teresa tenia por. Pel carrer la gent deia que al balcó de l’ajun-
tament havien hissat la bandera tricolor i tots els qui passaven per davall 
aplaudien fins que les mans els quedaven adolorides.

—A natros tant ens fa que mani Niceto Alcalá-Zamora, com Maura 
o com Romanones, a tot estirar… Per viure amb dignitat serà necessari 
treballar com sempre i fer que vagin creixent els nostres estalvis. A casa 
nostra el que importa és el futur de la xiqueta. 

—Tens raó, Julià. No ens hem de mostrar indiferents als canvis, però 
tampoc embogir com més de quatre poca-soltes que tenen menys cer-
vell que els mosquits. Hem de moure’ns al ritme dels temps.

Bé, almenys estaven d’acord, i fer que la Teresa torcés el braç per a 
l’home sí que suposava la més gran de les victòries.

—Mare —va dir un dia la Magdalena en sortir d’estudi—, a l’escola 
han tret tots els crucifixos de les aules. Ara han penjat una d’aquestes 
banderes que es veuen pertot arreu. 

La Teresa es va sentir ferida, però va saber somriure com si es tractés 
de la cosa més natural del món.

—No passa res, filla. De segur que és una nova moda. I les xiquetes 
què diuen?

Cafe� de Pari�s.indd   17 16/02/16   20:42



18 Francesca Aliern

—No han dit res. I la mestra tampoc. Avui hem estat al pati més 
temps que els altres dies, però m’ha semblat veure llàgrimes als ulls de 
Doña Josefina.

—De segur que deu estar constipada. Es fa vella i un cop d’aire de 
res, la tomba com si fos una fulla seca. 

En pocs dies, la noieta ja no deia res sobre aquell assumpte. A l’hor-
ta tenia el mateix comportament: ballar i cantar, cada cop de manera 
més lleugera i amb una entonació més natural, com si hagués assistit a 
classes de música. I a mesura que anava passant el temps, les preguntes 
un xic compromeses s’anaven reduint. Quan es va interessar pel divor-
ci, la Teresa va contestar-li que era una alliberació per a les dones a qui 
els seus marits pegaven sense cap mena de motiu. Les autoritats, en 
assabentar-se del cas, feien fora de casa els hòmens. Elles i els seus fills 
quedaven tranquils.

Al cafè de Tomaset, algun dissabte a la nit, actuava una companyia 
de vodevils. El local s’omplia a vessar i el sarau no tenia límits. La cridò-
ria se sentia més enllà de la plaça i les persones que es tenien per molt 
formals i no volien veure exhibicions de cossos nus es quedaven assegu-
des al llarg banc de pedra que vorejava una de les ales de l’església. Ho 
criticaven, però no es movien del pedrís fins que el públic començava a 
abandonar el cafè.

—Que pocavergonyes, aquestes dones que van a veure funcions no-
més aptes per als homenots. Quin morro que tenen!

—Ja podeu veure de qui es tracta. Púrria, no són altra cosa. 
—Pècores!
—Bacones!
Les insultaven, però elles tampoc no cedien el dur seient a ningú. 

Fins que la funció no acabava, no es movien d’allí. Després, tot eren 
presses i corregudes. Fugien a casa esperitades. Ningú havia de saber 
que espiaven les persones que compartien el sarau escandalós. La veri-
tat, si l’haguessen volgut dir, era que es morien de ganes de presenciar 
l’espectacle pujat de to, però eren massa estretes per fer un pas enda-
vant. La hipocresia no tenia límits, i el poble, com tants i tants altres, 
era ple d’un invisible mal endèmic que causava estralls en la miserable 
moral dels éssers carregats de prejudicis. La llibertat, era cert, encara que 
no l’exercien, no tenia preu. Era el puntal de la democràcia. 

Cafe� de Pari�s.indd   18 16/02/16   20:42



19Cafè de París

Què havia ocorregut l’any 1931 perquè els monàrquics dispersos i 
sobrepassats pel desànim en la tarda del 15 d’abril s’arrepleguessen pú-
blicament amb l’implacable propòsit de tombar com més aviat millor 
la República? Els republicans pensaven que la Niña Bonita, nascuda la 
matinada del mateix 15 d’abril, portava la solució incruenta de tots els 
problemes històrics que havien provocat la caiguda de la monarquia. 
Com era possible que el rei Alfons XIII, tan intel·ligent observador po-
lític, esperés, en arribar a Marsella, la crida urgent per a la seua tornada 
clamorosa d’una Espanya que li havia donat l’espatla? En què devia 
pensar el monarca mentre viatjava fins a Cartagena? El partit comu-
nista, de no gaire envergadura, obstinat a reclamar el 14 d’abril un go-
vern compost per obrers i treballadors del camp, va enganyar milers de 
persones amb un fals terror. Corrien per l’aire preguntes, massa, sense 
resposta, que només els anys a venir podrien ser desxifrades. Mentre, 
el poble s’excitava per res i gaudia de simbolismes i funcions que abans 
estaven totalment prohibides.

—Mentre no ens roben el que és nostre, tot anirà bé —deia el Julià 
ben convençut—. Hi ha gent que es pensa que podran disposar del 
patrimoni dels altres i aquí s’equivoquen. A mi que no em toquen un 
pam de terra, perquè la revolució l’armaré jo. Què collons van dient 
per aquí tots aquests que no fan altra cosa que vagarejar pel poble sense 
doblegar el llom?

—Deixa-ho anar, Julià —la Teresa el calmava com podia—. Ningú, 
fins ara, ens ha ensenyat les dents; així que tranquil…

—No n’estic gaire, de tranquil, perquè aquests quan mostren alguna 
cosa serà la dentadura completa, fins al queixal del seny. Com diem 
sempre, natros a la nostra, sense barrejar-nos en solfes polítiques. La 
xiqueta que vaja a cantar i ballar, si això li agrada. Mentre estiga entre-
tinguda amb la música, no pensarà en altres coses que superen l’edat 
que té. Tota la resta són romanços.

—I tu, si vas al cafè, juga a cartes com has fet sempre i, si la murga 
s’embolica, cap a casa, que sempre hi ha faena —aconsellava la Teresa. 

El 1933, Manuel Azaña va dimitir del govern espanyol. Després un 
reguitzell d’alternances presidencials se succeïren a una velocitat endi-
moniada. Els plans de la República de transformació agrària no tenien 
l’èxit esperat i, encara que l’educació recorria un camí plàcid, molta 
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gent veia afeblit el seu entusiasme patriòtic i es temia una explosió so-
cial poc agradosa. Tothom parlava de guerra, però no confiaven que la 
història del canvi polític acabés fraccionant el país. La gent pagesívola 
en sabia ben poca cosa, dels moviments estatals soterrats. En les darre-
res eleccions parlamentàries havien guanyat les esquerres, però l’ambi-
ent era ben confús i caòtic, fins que els militars, acabdillats pel general 
Franco, el 18 de juliol de 1936, van iniciar l’aixecament nacional, i 
s’encetà una guerra que semblava que mai s’hauria produït. El general 
va assumir la responsabilitat de dirigir les tropes com a cap absolut i 
visible de l’exèrcit espanyol. Enfortit per altres militars com el general 
Mola, va dissenyar un fort pla d’accions per tal de reduir el poder dels 
republicans. L’Església li va donar el seu suport des del primer moment, 
tot cercant una revenja que desitjava des que la República havia retallat 
la seua omnipotència.

La Magdalena, en el seu petit món, seguia dansant mentre el seu 
cos evolucionava. La seua infància quedava endarrerida a mesura que 
descobria l’adolescència florent. 

El Julià i la Teresa, de sobte, havien perdut tota l’esperança a la qual 
s’havien aferrat fins aquell 18 de juliol de 1936. La dona va perdre la 
gana i dormia ben poc. Quan somniava, tot eren malsons i de vegades 
es despertava presa d’un gran ensurt i la suor li amarava el cos. 

—I ara què farem, Julià? —preguntava repetidament. Una guerra! 
Veus com jo tenia raó… Tots els moviments d’aquests descabestrats ens 
portaran a la misèria.

Ell mirava de calmar-la.
—Això durarà dos dies, Teresa. No es poden resistir a un govern 

que ha votat el poble. Tan poc cervell tenen uns com els altres. Aquest 
general, que sempre havia estat per l’Àfrica, no se’n sortirà. Natros no 
som moros.

—Calla, calla. Tots dieu el mateix, però jo tinc males premoni cions. 
Tanta llibertat, tant de moviment pels carrers agitant la bandera tri-
color, ens deixarà un regust amarg a tota la persona. Déu meu! Què 
podem fer natros amb dos vells a casa i una xiqueta de divuit anys que 
encara no sap res de la vida?

Al Julià els nervis l’ofegaven.
—No et dic jo que aquesta bajanada no tirarà endavant?
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Però sí que estirava ben fort, la bajanada, segons podia llegir al diari 
del cafè de Tomaset. El govern republicà s’havia traslladat a València. 
Madrid i Barcelona eren les ciutats d’Espanya que resistien i es man-
tenien lleials a la República. Una situació que encara mantenia certes 
esperances.

—Ja ho veurem, ja, que tu no veus el perill ni en somnis…
—Aquí no hem de veure ni esclatar una bomba ni un sol fusell. 

Només faltaria! 
Però les forces de la dreta nacional anaven guanyant terreny. Madrid 

xisclava el clam de «No pasarán» i Barcelona no parava de reclutar sol-
dats fidels a les esquerres i la confusió regnava pertot arreu. 

—Però que no te n’adones? Sembla que vols ignorar el fet que en 
encetar-se aquesta maleïda guerra, els alemanys, que són ben amics de 
Franco, van bombardejar durant tres hores la població de Gernika per 
atemorir els bascos. Hi van morir més de mil persones i ni se sap quan-
tes hi van ser malferides. Tu m’amagues informació, però jo, a la plaça, 
quan vaig a comprar, també m’assabento de tot.

—Au, calla, dona, calla. Això va ser una bestiesa de la Legió Còndor 
per tal d’atemorir els espanyols. A aquest Hitler, des que mana a Alema-
nya, i com que és un xalat, sembla que ningú li sap parar els peus. No 
ens hem de precipitar; per aquí no perdrem la normalitat. 

Però una guerra era una guerra. Els dos bàndols lluitaven aferris-
sadament, i la contesa, contra tot pronòstic, s’anava allargant mentre 
la població havia de cercar llocs on els bombardejos, sense treva, no 
els poguessen matar o malferir. I el Julià ja no estava tranquil. El front 
s’apropava a aquelles terres de l’Ebre on ell es pensava que mai hauria 
arribat aquella bogeria. Era una lluita fratricida, entre germans i sense 
pietat. Els combats causaven milers de baixes, i els republicans, menys 
ordenats i sense els recursos d’armaments de què disposaven les tropes 
nacionalistes, anaven perdent terreny i vides. La batalla de l’Ebre, una 
de les més cruentes, significà la humiliació i la pèrdua de les esperances 
de mantenir en vida una república que ja va nàixer amenaçada. Els po-
bles riberencs eren bombardejats i el pànic va sacsejar els seus habitants. 
Va ser allavons quan el Julià, que temia per la seua família, va reaccionar 
amb lucidesa.
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—Teresa, no ens podem quedar aquí. La gent cerca refugi on siga, i 
natros farem el mateix. Ens traslladarem a la muntanya. Allí, com que 
és lluny i un lloc molt solitari, que no interessa a cap dels dos exèrcits, 
ningú ens trobarà.

La dona no ho veia tan fàcil, però en el fons estava convençuda que 
era un bon raonament. Amb dues persones velles i una noieta, no podi-
en rondar per les carreteres fins a trobar un lloc adient on aixoplugar-se. 

—Quan marxem?
—Aquesta mateixa tarda. Prepara tot el que ens puga ser d’utilitat. 

Jo aniré a l’hort i engabiaré l’aviram. També prendrem conills i la vaca 
que ens queda. No ens ha de faltar de res, perquè no sabem el temps que 
durarà el desvari. Que bé vaig fer de vendre les altres vaques l’any passat. 
Ens les van pagar molt bé i no podíem refusar l’oferta. Tons pares i la 
xiqueta recorreran el camí acomodats al carro, encara que anirà atapeït 
de fato. Pobre cavall, que poc sap ell el pes que haurà d’arrossegar, però 
no ens queda altra sortida. Ens hem d’afanyar: tenim molta faena a fer. 
Sort que la cisterna és gran i no ens faltarà l’aigua. La caseta, bé, fes-te 
una petita idea de com la trobarem… 

—Suposo que feta un fàstic, perquè fa temps que no hi hem anat. 
Això rai.

El carrer era mig buit. Molts veïns, potser amb més previsió que 
ells, havien anat desfilant sense saber ni on anaven, però sí conscients 
que quedar-se a la riba del riu era com una mena de suïcidi. Després de 
dinar, amb el carro ple de roba, utensilis de cuina, un parell de matalas-
sos, les gàbies plenes d’animalets de ploma i els iaios amb els ulls plens 
de llàgrimes, van tancar la porta de casa per tal d’emprendre el camí 
incert de l’èxode. La Teresa, amb una enteresa que era lluny de tenir, va 
demostrar que era una dona com calia. 

—Tu i jo caminarem, Teresa. És el que toca. I quan pugem la costa 
de Tremolí, la xiqueta també farà el mateix. Si el cavall resisteix, estarem 
salvats. Allí tindrà bona pastura i el descans el deixarà com nou.

La Magdalena es va negar a pujar al carruatge.
—Ja sóc gran, pare. Puc caminar sense cansar-me.
El Julià es va emocionar. Quant de coneixement tenia sa filla! Era ben 

clar que, als divuit anys, no li faltava ni la força ni l’ànim. Era tan bona 
xiqueta! Ell mai hauria desitjat que visqués uns moments tan difícils i 
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plens d’incerteses. Però la vida manava. I no era precisament un somni 
daurat. Potser en acabar-se el desori que els envoltava, perquè algun 
dia havia de tenir fi, gaudirien d’un altre temps en què la bonança els 
compensaria els mals tràngols que, de moment, no podien bescanviar.

La vaca, lligada al darrere del carro, mugia intranquil·la i, quan el 
camí es feia estret i pedregós, semblava arrossegar les potes. En arribar a 
les costes de Tremolí, tots tres empenyien el carro per estalviar-li esfor-
ços al pobre animal de tir. Els iaios no es queixaven. Amb l’explicació 
que els va donar la Teresa envers aquella fugida, van assumir el sacrifici 
necessari.

En arribar a la finca, un conreu envoltat de marges i compost per 
bancalades llargues, però cenyides, van deixar la càrrega davall un garro-
fer gros que guardava la caseta. La Teresa, que s’havia emportat un parell 
de graneres, n’hi va allargar una a sa filla.

—En primer lloc netejarem aquest aixopluc. I vostès, mare, espera-
ran aquí fora asseguts a la valona fins que tot estiga una mica decent. 
Vostès i la xiqueta dormiran a l’entrada, damunt els matalassos, i el Julià 
i jo dormirem a la pallissa. 

—Jo m’ocuparé dels animals —va dir el Julià sense tenir ni idea de 
com se les apanyarien les gallines per aquell terreny desconegut i amb 
poca menja. Potser l’endemà no en quedarien ni la meitat, perquè com 
que eren a un lloc alt envoltat de malesa, no hi faltava la presència de 
raboses. Amb la primera llum de l’albada deixaria la pallissa per tallar 
vares de les oliveres i fer-los un tancat per protegir-les. Necessitarien els 
seus ous i la carn dels pollastres. Calia sobreviure fóra com fóra. I ell, un 
bon pagès, estava preparat per afrontar qualsevol contingència.

En fer-se fosc, va encendre una bona fogaina per tal de preparar una 
mica de menjar.

—Demà acabarem d’ordenar aquesta situació. No penso que la cosa 
s’allargui gaire. De fet, ja voldria que s’hagués acabat, aquest merder. 

La nit va ser dura. Semblava que no havia d’acabar-se mai. Les fulles 
seques de la pallissa potser amagaven algun niu de rates, però el Julià 
sabia com espantar-les i allunyar-les del seu paradís. Dos cops va sortir 
fora de la caseta per orinar i veure de prop l’aviram que s’havia quedat 
arraulit davall una olivera. També per vigilar la vaca, perquè aquelles 
raboses, mortes de fam, no dubtarien a cosir-la a mossegades. De sobte 
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es va quedar embadalit de la serenor que regnava i de veure el cel co-
bert d’estels com llums de festa major. Tan fort com era i gens donat a 
acovardir-se, els mals presagis que li rondaven pel cap el van fer plorar 
com una criatura. 
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