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I 

Feia fresca a la vora de la porta. Si obria la fi nestra del 
petit magatzem posterior, l’aire corria que feia goig. En 
aquell indret, era impossible tindre calor. Fins al carrer 
només hi havia la separació d’un brancal, el qual havia fet 
més alt amuntegant un parell de totxanes, perquè durant 
les darreres pluges, l’estança va quedar totalment inun-
dada d’aigua. Quina manera de ploure! Aquella riuada 
irreductible va convertir el carreró en una llera que no 
donava l’abast a l’immens cabdal que va arribar a cobrir 
de llarg les plantes baixes de les cases. No volia pensar en 
la malesa que havia fet. Es va empassar aïnes de treball i 
un estol de pells de boc que tenia preparades per complir 
una bona comanda. Ell i son fi ll Rafel, amb l’ajuda de 
ramassos i graneres, van fer córrer el líquid marró. Amb 
pales van retirar la llacada, que, en un temps reduït, havia 
cobert el terra enrajolat. Aquell jorn van suar com no ho 
havien fet en tot l’estiu.
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En aquella hora del dia donava gust de treballar. Dar-
rere la cortina, feta de fi nes cordes d’espart i amb una peça 
de plom a la punta per mantindre-les tenses, estar-s’hi era 
una veritable delícia. Només el vent de dalt, quan esbufe-
gava, les feia moure amb certa cadència complaent.

Assegut damunt el tamboret que va heretar de son 
pare, anava cosint i empegant la pell que descansava en 
una taula ampla i forta. De mica en mica, les seues mans 
molsudes anaven donant forma al bot. Després, l’infl ava 
d’aire i li donava certa semblança a un animal grandàs. 
Una bèstia fosca i ventruda, sense potes, només amb un 
monyó lligat amb tires de cuir que comprava en un ma-
gatzem de Tortosa. Un mestre artesà com ell calia que 
utilitzés el millor gènere en benefi ci propi i de la clientela 
que confi ava en la seua acurada tasca. 

L’Isidre, l’especialista boter, va amollar un sospir car-
regat de nostàlgia. Va ser son iaio qui va iniciar aquell 
negoci després d’aprendre l’ofi ci a Alcanyís, on els pares 
el van enviar a casa d’uns amics que sempre havien desen-
volupat aquella feina. Al casar-se, l’home va voler tornar 
a casa, a la seua terra ebrenca. A més a més de treballar 
la pell de boc, es va afi cionar al que era la veritable vo-
cació de l’artista aragonès: la taxidèrmia. Un art difícil i 
a la vegada engrescador. Dissecar animals morts per do-
nar-los aparença de vius era una tasca que requeria unes 
aptituds especials. De vegades s’oblidava del cuir greixós 
per delectar-se amb la seua darrera obra: una rabosa amb 
ulls de vidre i cos ert i amb un gest salvatge al rostre. Li 
sobrava feina com a taxidermista. Els caçadors rics esta-
ven disposats a pagar el que fos per tal de tindre a casa 
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aquells trofeus que sense cap mena de mirament havien 
abatut a trets. Els agradava lluir al menjador un cap de 
porc senglar amb els queixals que mostraven la seua fe-
rocitat, el pèl hirsut, el morro truncat i els ullals grossos 
i expressius.

Sovint hi pensava, en el iaio Rafel. I en son pare, que 
també amb l’ofi ci va heretar l’afi ció d’alliberar les bèsties 
de les seues vísceres per tal d’arreglar-los el cos deguda-
ment i que tinguessen vida aparent després de la mort. 
Ell va seguir, amb delectació i destresa, els savis consells 
que li van donar per desenvolupar aquella feina amb en-
cert. Quan obria el ventre de l’animal per tal de traure-li 
la budellada, es convertia en un cirurgià hàbil i precís, 
el qual, amb l’ajuda d’uns instruments més aviat rudi-
mentaris, netejava de manera impecable les interioritats 
de la fera.

Al fons del magatzem hi havia una dependència no 
gaire gran, amb una taula folrada per una làmina de llau-
tó. Allí damunt portava a terme les disseccions. Dins 
d’un ample poal d’estany, deixava caure el budellam de 
l’animaló. A l’interior d’una capsa de fusta, guardava una 
bona quantitat d’ulls de vidre de diverses mides i colors. 
Seguir el procés de l’autòpsia era tot un ritual. S’havia de 
fer sense cap mena de pressa, amb afecte i imaginació, 
perquè la taxidèrmia era una tècnica per a virtuosos. Pot-
ser una mica escrupolosa per als qui eren aliens a aque-
lles pràctiques. Moltes persones no haurien pogut resistir 
la ferum que fugia del ventre de l’animal en el moment 
d’obrir-lo.



10 Francesca Aliern

A la cambra hi guardava meravelles dignes d’admira-
ció. Unes peces de les quals mai no es desprendria, per 
molts diners que li poguessen oferir. La guerra n’havia 
destruït moltes que son pare guardava com una custòdia. 
L’home mai no es va deixar seduir per un grapat de pes-
setes. Esperava la nit, acabada la jornada com a boter, per 
tancar-se dins la cambra i admirar serps, raboses, mussols 
i corbs d’ala ben negra i suau com el vellut. També gats 
i gossos, que havien pertangut a la família i dels quals la 
mare, moguda per la bondat i l’amor que la caracteritza-
va, no va voler desprendre’s defi nitivament. 

Aquella afi ció familiar tocava a la fi . Potser el seu fi ll 
Felip, a qui li agradava l’ofi ci de boter i manifestava bones 
maneres com a embalsamador, hauria seguit la tradició. 
Però, malauradament, el noi feia ja quatre anys que era 
mort. Se l’emportà una tisi galopant. Ni tan sols la peni-
cil·lina, que obrava miracles, va poder aturar el desastre 
pulmonar. Quina pèrdua tan immensa! Ell ho va passar 
força malament. Fins i tot creia que es tornaria boig. Però 
la Dolores, la seua dona, amb els ulls secs de llàgrimes, 
es va postrar al llit. Només tenia ganes de morir per re-
trobar-se amb el noi. Havien passat tanta amargura i tant 
dolor! Era tan difícil assumir la mort d’un fi ll!

A la fi , el seu cervell va arribar a admetre que li que-
dava un altre noi per criar i un home que es feia el valent 
només per ella. De mica en mica, es va anar reviscolant 
i va emprendre de nou les tasques de la casa. Com el seu  
home, va mirar de posar bona cara al mal temps, perquè 
si tot hagués sigut com els primers dies, el desconsol i 
l’enyor hauria acabat per matar-los als dos. 
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Després de més d’un any de severa postració i mutis-
me, sortosament, la Dolores es va refer. El Rafel, el fi ll 
menut, els necessitava. Amb tot, el noi no tenia res a veu-
re amb son germà. Eren tan diferents! De vegades pen-
sava —encara que després se’n penedia— que Déu solia 
equivocar-se sovint amb els seus designis inescrutables.

No era bo que un pare s’atrevís a fer aquella mena de 
comparacions, però no podia evitar-ho… Eren tan di-
ferents de caràcter aquells xiquets! El Felip era manat, 
treballador, estalviava fi ns a la darrera pesseta que li do-
naven perquè es pogués comprar algun caprici o anar al 
cine —que era la seua passió. Quan sortia amb els amics, 
gastava el just, per no fer-se el ronser. No contradeia els 
pares i, al taller o l’horta, treballava totes les hores que 
eren necessàries. Mai no deia que estava cansat. Portava 
de manera impecable la garriga, amb la mesquina i espo-
ràdica ajuda de son germà Rafel, que, en canvi, sempre 
rondinava i deia bajanades sense sentit.

Del carrer li arribaven les veus exaltades dels xiquets 
que jugaven a la placeta del Salt. El seu taller era als baixos 
d’un edifi ci proper a una era que, després de batre el blat, 
era el lloc ideal per a la xalera de la canalla. Uns quants 
metres més avall del carreró, on la via quedava tancada, 
hi havia el corral de Galintxo, on l’home més vell de la 
família cada capvespre tancava el ramat de bestiar. 

Més enllà, en direcció al centre del poble, hi  havien 
les runes d’una casa gran que esperava els seus amos 
desapareguts durant la guerra. “Quins capsots!”, pen-
sava l’Isidre. D’una manera o altra, uns amics d’aquells 
republicans que de bon segur rondaven per l’estranger, 
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pagaven religiosament la contribució perquè l’Estat no 
tragués a subhasta el solar. Havien sigut més lladres que 
Serrallonga i volien fer creure a tothom que eren els mi-
llors defensors de la República. Quina poca vergonya! En 
aquell país qualsevol pelat volia manar. Durant la guerra, 
es barallaven entre ells per aglutinar poder: era una llui-
ta aferrissada entre socialistes, comunistes i els llibertaris 
de la FAI. Allò va acabar com el rosari de l’aurora. Ara 
s’havien convertit en una colla de gates maules, perquè, 
de felins mascles, no en quedaven. Franco els havia sabut 
capar a tots.

L’Isidre, quan pensava en aquell guirigall, se sentia 
més satisfet per la seua actitud envers la contesa. A l’es-
clatar la guerra, abans que el puguessen mobilitzar, es va 
refugiar amb la família en un poblet de l’interior, lluny 
del front de l’Ebre. Va preparar-se un bon amagatall per 
si hi arribava algun destacament de soldats de qualsevol 
bàndol, cosa que no es va produir. Al tornar a casa, com 
que era un home pràctic i dúctil, amb dona i un fi ll de 
poc més d’un any de vida, va saber mostrar-se minso amb 
el poder, complaent amb els qui manaven i amb el clero 
quan li convenia.

Les veus fi nes i atiplades de la criassó el van sostraure 
de les seues cavil·lacions. Com qui deia, semblava que 
només feia quatre dies que sons fi lls jugaven amb els xi-
quets de la placeta. De quina manera fugien els anys! El 
Felip ja en feia quatre que reposava al nínxol familiar. I 
el baliga-balaga del Rafel prompte en compliria divuit. 
El tararot s’havia capfi cat d’anar-se’n a complir el servei 
militar a Barcelona com a voluntari. Si era una criatura! 
Però semblava que ho tenia ben clar. No obstant això, 
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com que era menor d’edat, si ell no li signava l’autoritza-
ció, no podia anar enlloc.

Només de pensar-hi es posava nerviós. Per això va co-
mençar a empegar una pell de boc. Un altre esforç i acaba-
ria la comanda; i cada dia n’hi feien menys, de comandes. 
No n’hi havia prou a cuidar els clients, calia mimar-los 
com criatures. En alguna de les seues afi rmacions, potser 
el Rafel tenia una mica de raó. Se li omplia la boca de 
goig quan deia que, en plena era del plàstic, l’ofi ci de bo-
ter no tardaria a desaparèixer. Aquells dipòsits de totes les 
mides i colors eren de bon transportar i es netejaven amb 
molta facilitat. A més, eren aptes per contenir qualsevol 
tipus de líquid.

La canalla continuava esvalotant per la placeta ple-
na de pols i de cagarades que amollaven les ovelles de 
Galintxo. Abans d’entrar al corral, sempre descarregaven 
una solada de petits cagallons negres com olives fargues. 
Alguna criatura solia acudir a casa amb una paparra en-
ganxada entre els cabells. 

Era tard. Son fi ll de segur que continuava matant els 
temps per l’hort, fent petar la xarrada amb algun veí. Pot-
ser era al canal, solcant-lo d’una riba a l’altra, perquè, un 
bon nadador, sí que ho era. Al poble, tota la jovenalla en 
sabia molt, de nadar. De petits n’aprenien al riu, tempte-
jant els tolls, fi ns a surar a la perfecció. Després, ja sense 
cap mena de por, s’amollaven pel canal, des del pont de 
Gonsales fi ns al que era al davant del carrer de l’Àngel. 
Allí descansaven, enraonant amb les xiques, festejant-les, 
fent plans per al diumenge. 

El Rafel era capaç de fer qualsevol cosa abans d’em-
brutar-se les mans de greix treballant amb son pare. Esta-
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va clar que no l’interessava el més mínim l’ofi ci de boter. 
“L’era del plàstic! Quin poc suc!”, deia en veu alta. A un 
bon mestre artesà, mai no se li acabaria la feina.

De mica en mica va anar arreplegant les aïnes per dei-
xar-les ben ordenades damunt la taula. Al deslligar-se el 
davantal lleig, ple de taques fosques que feien mal aspec-
te, el cos robust i magre de l’Isidre semblava que s’havia 
estilitzat. També es va traure del cap el barret de palla que 
el feia suar, però que li alliberava els cabells de pols, llete-
roles de pega i altres additius que usava per allisar la pell. 
Tenia una bona pelussera canosa, unes celles ben pobla-
des i, davall, uns ullets menuts, d’un color paregut al del 
plom, però vius com espurnes. Les galtes molles i de bon 
color eren el refl ex extern de la bona salut que gaudia.

Abans de dirigir-se a la sortida, va voler donar un dar-
rer cop d’ull al seu zoològic d’animals impàvids, morts des 
de feia anys, però amb una vida aparent potser perpètua 
i inalterable. Semblaven agafats en el seu millor moment 
de placidesa o agressivitat. Els havia donat un aire tan 
autèntic! Quantes satisfaccions es perdia el tararot de son 
fi ll! Si Déu no s’hagués emportat el benaurat del Felip! 
Amb ell tot hauria seguit un curs diferent; haurien salvat 
negoci, casa i família. Amb el Rafel, n’estava ben segur, 
li arribarien desenganys i patiments. Tal vegada més dels 
que era capaç d’imaginar. 

De tornada a casa, satisfet de la visita realitzada al seu 
parc de cossos que ja no tenien res de feréstecs, va anar sa-
ludant tots els veïns que es creuaven al seu pas. No tenia 
enemics al poble, perquè era un home prudent i sempre 
es mostrava educat amb tothom. Una paraula amable, 
com deia son pare, era un triomf personal. 
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Al traspassar el brancal de casa, de seguida es va assa-
bentar de la menja que trobaria a taula. La Dolores era 
una joia. L’aroma agradable de truita amb ceba i pataca li 
feia la boca aigua. Una altra olor, de baldana fregida, li va 
esperonar l’apetit.

Al carrer, llums i ombres. Al menjador, com sempre, 
l’absència del Rafel. 

 



Al Rafel, no li agradava calcigar el lloc de treball de 
son pare. Quan entrava dins l’obrador, se li regirava l’es-
tómac a causa de l’olor de greixum, cuir i aquella pega 
fosca que s’enganxava als dits amb facilitat. Els animals 
del magatzem li feien fàstic. No es podia explicar com 
hi havien persones que els agradava gaudir d’aquells caps 
i cossos erts i amb la panxa plena d’espart o serradura. 
Els ulls de vidre, per més que els seu progenitor n’alabés 
les magnifi cències, només tenien refl exos enterbolits. No 
transmetien vida. Al llarg del temps i per més que l’home 
els tragués la pols de damunt i els arreglés el pèl, acabaven 
tenint un aspecte patètic.

Per fer-lo content, de vegades i si no tenia res millor a 
fer, li donava un cop de mà. El Rafel preferia conrear els 
trossos de terra familiars o anar a guanyar-se el jornal fora 
de casa. Tenia les idees molt clares, potser massa. Ningú 
no li havia d’explicar de quina manera anirien evoluci-
onant els temps… El plàstic s’ho menjava tot. Envasos, 
mobles, paraments de taula i cuina, mil i un articles útils 

II
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per a qualsevol funció. Bots de pell! Estaven condemnats 
a l’oblit en pocs anys. Però son pare era tan obstinat! 
Semblava que per a ell els anys no havien passat. Ni una 
guerra no va ser capaç de fer-lo refl exionar. Era fi del al 
passat. Conservava la mateixa forma de pensar, mante-
nia vives les pors i aquell servilisme fastigós en el qual 
es va acomodar per tal de conviure com calia amb el 
nou règim. Les formes de veure la vida de pare i fi ll eren 
tan oposades que no era estrany que mai no estiguessen 
d’acord. L’home s’entossudia a mirar cap a darrere amb 
una obstinació absurda. El Rafel tenia la mirada fi xa en 
un futur esperançador, lliure de la voluntat dictatorial 
d’aquell Franco assassí i de tots els seus botxins a sou. La 
pobra de sa mare, que per força els havia de suportar a 
tots dos, en tenia un fart. Quanta falta li feia tindre a casa 
una xica! Una germana en qui la dona es pogués descan-
sar i, a la vegada, xarrar de les seues coses, per oblidar-se 
del pare ranci i del noi somniador. 

El Rafel, alt i prim, de cos àgil i faccions agradables, 
sempre es movia amb la impaciència pròpia dels seus pocs 
anys. Físicament, no es podia comparar amb son germà. 
El Felip havia sigut xaparro i gras, com el pare. Només la 
greu malaltia va ser capaç de minvar-li les carns. Ho va fer 
ferotgement i el va fondre en quatre dies. Això sí, era una 
de les persones més bones que potser mai no arribaria a 
conèixer. 

De política, a casa, no se’n parlava. El Rafel va dici-
dir parlar-ne un diumenge, quan el pare va sortir torbat 
del cine, amb una emoció que no podia contindre. Va 
veure al No-Do la inauguració de la basílica del Valle de 
los Caídos a Madrid. La cerimònia va ser fastuosa, amb 



19Camins

una llarga desfi lada de la cúpula militar dels tres exèrcits 
i l’eclesiàstica. Milers de persones enfervorides aclamaven 
el Caudillo, que avançava cap a l’entrada principal sota 
pal·li i envoltat de capellans i gent afí al règim. Després 
d’haver-hi sigut traslladades les despulles del falangista 
José Antonio Primo de Rivera i centenars de comba-
tents del bàndol nacional, va vindre el moment d’exaltar 
la mort dels màrtirs de la nació, caiguts per Déu i per 
Espanya. Una obra construïda amb l’esforç de vint mil 
presoners republicans, que foren obligats a complir-hi 
treballs forçats. Una creu de cent cinquanta metres d’al-
çària presidia aquell mausoleu on reposaven, segons havia 
manifestat Franco, “los héroes y mártires de la cruzada”. 
Com si només haguessen mort feixistes, en aquella conte-
sa! Però com que a son pare li queia la bava amb notícies 
tan banals i acurades, ell —per respecte a sa mare— no 
tornava resposta. 

Aquell matí, els ulls negres del xic brillaven amb més 
fulgència que mai. El pare del seu amic Paco, potser per-
què ja no podia suportar les embranzides verbals del fi ll, 
va anar al quarter de la Guàrdia Civil a signar l’autorit-
zació per permetre-li complir el servei militar com a vo-
luntari. Feia temps que els dos amics maquinaven aquella 
mena de fugida. Si hi anaven abans de ser quintos, po-
dien escollir destí. D’aquesta manera evitaven el risc que 
els toqués anar a l’Àfrica o a l’altra banda d’Espanya, on 
seria difícil poder gaudir de permisos curts. La seua meta 
era Barcelona. Obrir els ulls i cremar etapes a la capi-
tal catalana. Després, quedar-se a treballar allí durant un 
temps que els permetés guanyar unes quantes pessetes. 
Llavors, saltar cap a Alemanya, França o Suïssa. Aquells 
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països portaven cinquanta anys d’avantatge. A més a més 
de descobrir món, guanyarien força diners i gaudirien de 
millor vida i llibertat. Saber viure era fonamental. Al seu 
poble i en aquella terra plena de militars dropos, cape-
llans que no sabien amagar la seua golosia i massa gent 
rebordonida, era fàcil endevinar quin futur els esperava.

Asseguts a taula, mentre el pare engolia amb plaer bo-
nes cullerades de sopa calenta, la mare, amb actitud resig-
nada, se’ls mirava sense gosar trencar el mutisme que es 
produïa a cada menjada. El retrobament familiar a taula 
s’havia convertir en un acte hermètic, fred i llefi scós. 

—Pare… —a la fi  el Rafel semblava engrescar-se—. 
El Paco, el meu amic, ja té signats els papers per anar-se’n 
voluntari a complir el servei militar. Jo li demano, altre 
cop, que vostè faça el mateix.

El Rafel era un xic molt directe. El pare tardava mas-
sa a contestar-li i ell va aprofi tar el silenci per menjar-se 
un bunyol d’abadejo. Sabia que l’home li sortiria amb 
alguna evasiva o potser allargaria el silenci per un temps 
indefi nit. La mare, amb la bata de colors esmorteïts que li 
cobria el cos, va moure el cap d’una banda a l’altra, com 
si desaprovés el comentari del fi ll.

—Pare… —va insistir el noi amb vehemència.
Al mestre boter se li va estarrufar el nas. Amb el color 

avinagrat que li cobria les galtes, donava a entendre que 
ja n’estava fart d’aquella cançó.

—Et vaig dir que no, Rafel. Una i cent vegades. Quan 
demanen la teua quinta, aniràs on la sort et porte. No 
vull que als divuit anys et moguen com una titella. A 
més a més, el cor em diu que, si els militars acceleren el 
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curs dels papers, és perquè se’n cou una de grossa. És clar, 
d’això, no en diran ni una sola paraula.

L’Isidre va escopir dins d’un bol el pinyol d’oliva que 
s’acabava de menjar.

—Una altra guerra? —va inquirir el Rafel, amb to de 
mofa—. No, pare, no, que aquests de l’àguila ho tenen 
tot dominat. No hi ha qui els plante cara.

El xic va contindre un rampell de sufocació.
—Sé el que dic, Rafel. Encara recordo quan l’any 

 cinquanta-cinc a Barcelona hi va haver una vaga de 
tramvies. I després, la vaga general, que sortosament no 
va triomfar. El seny català, com sempre, va acabar per 
 avortar-ho tot. 

—Els usuaris dels tramvies van vèncer. Com que nin-
gú no utilitzava el mitjà de transport, es van veure obli-
gats a rebaixar la tarifa i fer pagar el mateix preu que a 
Madrid. 

—Què en saps tu, d’això? Els hòmens lleials al règim, 
que ens han portat pau i benestar, van saber complir el 
seu deure.

Al Rafel, de sobte, li havia pujat la mosca al nas. No 
va saber reprimir-se.

—Denunciant els activistes? Quina basca que m’en-
tra! —va acabar esbufegant com un lleó.

—Tu no ho pots entendre, tararot, que sempre has 
tingut una vida regalada. No voldria que mai coneguesses 
una guerra. Val més amagar el cap davall l’ala i oblidar-
se de tot el que no et donarà de menjar. És millor fer-se 
el burro que renillar com un cavall. Els pobres només 
volem treball i tindre bona salut. Els maldecaps, per als 
polítics.
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—Jo vull anar-me’n, pare —quasi va implorar.
La Dolores s’adonava que aquella conversa repetida 

acabaria com sempre, amb crits, sorolls i malestar. Li 
resultava impossible suportar una altra situació aspra i 
violenta; el seu home els tenia ben grossos i, quan s’esva-
lotava, ningú no era capaç de fer-lo callar. 

—No em dóna la gana que em destinen a Larache, ni 
a Sidi Ifni o al Sàhara. Tampoc a les illes Chafarinas, terres 
deixades de la mà de Déu. Allí no es poden beure ni un 
got d’aigua en condicions. No vull morir lluny de la meua 
terra a causa d’una xacra, un tret o per excés de brutícia. 
Ni que els polls i les xinxes se’m mengen  mentre estic 
dormint. I vostè, pare, ja sap què em pot tocar en aquesta 
loteria? Tots els números són dins el bombo. Quants sol-
dats han quedat coberts d’arena en un cementiri estrany? 
Vostè aniria a buscar el meu cos per donar-li sepultura a 
la terra que estimo? La mare ho podria pair, això? Sembla 
mentida que no vulga entendre res! 

A la Dolores li havien impactat les paraules del noi. 
En va perdre un, de fi ll, i no volia que la mort se li em-
portés l’únic que li quedava. Si el destí es mostrés cruel, 
ella ja no faria res de bo en aquell món de patiments i ple 
de misèries humanes. Era cert que el Rafel era massa jove 
per incorporar-se a fi les, però de més altes se n’havien vist 
caure. El xic tenia raó al dir que li podia tocar un destí 
no desitjat i, llavors, esclatarien els laments. Si donant-se 
voluntari era possible escollir plaça, es traurien de sobre 
molts maldecaps. Entrar en un quarter de Barcelona, se-
ria com rebre una benedicció celestial. Allí hi tenien al-
gun familiar, amics, a qui ell podria adreçar-se en cas de 
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necessitat. Era molt d’agrair poder comptar amb l’ajuda 
d’una coneixença en el moment precís! 

—No sé com és que no raoneu les coses —els va inter-
rompre la dona amb veu trèmula—. Sempre esteu com 
gat i gos.

La Dolores era alta, prima, ben posada. Tenia uns ulls 
de color negre, com els de son fi ll. Havent perdut el pobre 
Felip —que s’assemblava físicament al pare, però amb un 
altre caràcter, molt refl exiu i reposat—, no volia baralles 
a casa. Aquell pobre desgraciat mai no es rebel·lava. I el 
negoci de bots segur que l’hauria engrandit i fet prosperar 
treballant dur i de bon grat. Però el Rafel no era de tan 
bona pasta i calia acceptar el seu caràcter amb paciència.

—Jo sé el que vull, mare. I també el que em convé… 
—El Rafel, quan topava frontalment amb l’oposició de 
son pare, parlava a ratxades, ben emprenyat.— No puc 
anar a la mili voluntari perquè sóc massa jove, és clar. 
Però per treballar per aquestes hortes de Déu per unes 
quantes pessetes sí que tinc edat sufi cient. 

—Ja n’estic fart d’escoltar-te, Rafel! —va esclatar 
l’Isidre—. Ja n’hi ha prou de tanta comèdia. Si en lloc de 
menysprear l’ofi ci hi prenguesses una mica d’afi ció, series 
el teu propi amo. No ens ha anat gens malament treballar 
la pell. Mai no ens ha faltat res. I tu t’has fotut i et fots 
una vida de príncep. Només et mous quan et roten els 
collons. 

El Rafel se’l mirava com si fos un pobre boig. Aquell 
home no entenia res, ni tan sols les raons de son fi ll. Ac-
ceptava encantat totes les situacions de la vida, tant si li 
agradaven com si no. Només dient que gaudien de molta 
pau i que, de mica en mica, anaven progressant, el pare 
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ja es conformava. Que poc en sabia, dels passos gegantins 
que feien altres nacions europees, que la Segona Guerra 
Mundial havia assolat! Mentre Espanya encara era plena 
de runes, Anglaterra, Alemanya i França avançaven a la 
velocitat de la llum. Lliures de dictadures, amb l’empenta 
d’una societat compromesa i solidària, vivien moments 
de grans expectatives. Allí pagaven l’obrer com es merei-
xia, perquè pogués viure amb dignitat. Ell llegia diaris i 
revistes al cafè i la barberia. Encara que la censura impo-
sada pel règim retallava les notícies que no li convenien, 
era fàcil intuir-ho a través de les fotografi es que mostra-
ven les seues pàgines. Cotxes, moda, fàbriques d’electro-
domèstics i llars de somni, fi ns i tot, per als treballadors.

El Rafel anava a fer-li una altra refl exió a son pare, 
però la mare, el jutge de pau familiar, de sobte va deixar 
la taula i es va endinsar a la cuina.

—De seguida us porto les darreries —va dir amb veu 
reposada—. Espereu un moment.

La fugida era amb motiu de les paraules del Rafel. La 
dona no se les treia del cap. Era ben cert que el sorteig 
dels quintos els podia ser advers. A la Península, encara 
que fos a Castella o a Andalusia —que era ben lluny—, 
també era suportable, de bon conformar, però només de 
pensar que podia tocar-li a l’Àfrica li venien esgarrifan-
ces. No volia que son fi ll fes cap al desert del Sàhara, ni 
a Sidi Ifni, després que, l’any 1957, els moros haguessen 
assassinat uns quants centenars de soldats espanyols. No 
recordava la quantitat exacta. Però sí que tenia fresc a la 
memòria el gest de l’artista Carmen Sevilla, que va anar 
a cantar per a les tropes que defensaven la plaça africa-
na. Ella va seguir l’actuació de la folklòrica a través de la 
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ràdio. Les seues paraules d’ànim i la simpatia que va de-
mostrar van fer plorar totes les mares d’Espanya. Quina 
dona més valenta! 

La Dolores, mentre treia de la paella el peix fregit, 
es notava el cap enterbolit. Una atordidora madeixa de 
sensacions li trasbalsava el cervell. Per una banda, veia 
difícil que el seu home cedís a les demandes del Rafel. Si 
es tancava en banda, mai no entraria al solc. Per l’altra, 
reconeixia que son fi ll, amb divuit anys, era un jove mal-
criat, però sense malícia. Solament volia viure. Els temps 
canviaven i els jóvens eren més espavilats, tenien ànsies 
de saber, de conèixer món. Encara que el Rafel no hagués 
aprofi tat l’escola, ni tan sols a les classes de repàs de Don 
Pasqual —que era capaç d’obrir l’enteniment a una mula 
guita—, sabia de tot un poc. Li agradava molt llegir i les 
persones amb aquesta afi ció, havien de saber. Adquirien 
cultura. El noi pretenia obrir una mena d’escletxa que li 
permetés comprovar que en llocs grans, per exemple a 
Barcelona, tot era ben diferent. Als pobles, les novetats 
arribaven amb massa retard i la vida es quedava estanca-
da, morta. Tot el que la ràdio preconitzava dia a dia con-
formava una espera que els jóvens no podien assumir. 

Mentre servia a taula el peix amb freginat, la Dolo-
res, plena de silenci, anava rumiant la forma com podia 
plantejar al seu home les idees del noi. Era convenient 
que signés els papers a la caserna de la Guàrdia Civil. En 
arribar a la majoria d’edat, el Rafel podria fer el que li do-
nés la gana. I potser llavors es produiria una ruptura que 
res ja no podria reparar. Com a dona, sabia que amollant 
quatre llàgrimes i fent que la veu li tremolés, podia fer 
caure a la pesada l’Isidre. També era possible apel·lar a la 




