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I 

Pels faixons palpissos que circumdaven la carretera, l’aigualera de la 
nit semblava una immensa extensió de gebra refulgent. La rosada s’ha-
via gelat i el sol encara no tenia prou força per fondre aquella mena de 
llàgrimes platejades.

Puntuals com sempre, però, el grup de xiquets i xiquetes, amb el cos 
ben embolicat amb roba gruixuda, el cap cobert per un passamunta-
nyes de llana i el coll protegit per amples bufandes, avançaven via avall. 
Anaven asseguts damunt el seient de la bicicleta i pedalejaven amb la 
disciplina aconsellada. 

Eren molt jóvens, de tretze a catorze anys, no en tenien més. Un 
mestre agosarat i que apostava fort perquè alumnes amb capacitat pu-
guessen fer estudis superiors, havia obrat el miracle. Els va preparar per 
passar amb èxit els cursos d’ingrés, primer i segon de batxillerat, i els 
va matricular a l’institut per tal d’examinar-se. Era una experiència que 
l’omplia de goig i satisfacció. Amb tot, de vegades el desencís el vencia. 
Era quan aconsellava a determinats pares que fessen estudiar sons fills, 
que eren força intel·ligents i podien accedir a un futur prometedor. Si la 
resposta familiar era una negativa carregada d’impotència i tristor, qua-
si sense paraules, només pensava que aquells temps ferotges es podien 
eternitzar. No tots els jóvens tenien bici, ni a casa els podien costejar 
llibres, ni classes particulars.

Les dos xiques, puntualment, eren allí, ajocades damunt l’herba que 
vorejava la carretera, tot absorbint sense plaer l’olor de la gebrada. Sem-
pre al mateix lloc, tenint bona cura de no ser descobertes. La mare no 
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8 Francesca Aliern

calia que les cridés per anar a l’escola. De fet, a l’hivern la família ma-
tinava força per anar-se’n prompte a arreplegar olives, ja que el dia era 
massa curt i aconduïa ben poc. Elles dos, ben avingudes, es trobaven 
a l’estació del tren i des d’allí baixaven la costa del terraplè trontollant, 
fins a amagar-se entre els mustis matolls enfredorits i desolats. El silenci 
era la norma a respectar. Ni una paraula fins que la comitiva hagués 
desaparegut darrere el revolt. 

A la tarda, quan les primeres foscors pentinaven hortes i vila, torna-
ven a la seua particular atalaia. Els serrals propers eren ornats per la cella 
càlida del crepuscle que anunciava ventolera, un aire fort i fred sempre 
temut per la gent del poble.

Els dos cossos arrupits, de nou en silenci, veien passar els ciclistes 
pedalejant amb ànsia. Estaven cansats, desficiosos per arribar a casa. Les 
carteres amb els llibres, ben subjectes al quadre de la bici, es movien 
de banda a banda quan les rodes no podien esquivar un clot traïdor. 
De vegades, no tots tornaven a la mateixa hora. Els que havien tingut 
la mala sort de punxar un pneumàtic acudien tard arrossegant el seu 
mitjà de transport i no paraven fins a deixar-lo al taller de Santiago. 
L’home, pacient i comprensiu, no anava a sopar fins a deixar-se la feina 
enllestida. En sendemà, l’estudiant desafortunat, necessàriament, havia 
d’emprendre de nou la marxa. 

Elles encara eren massa jóvens per fixar-se amb els xics pel seu atrac-
tiu físic, ni tan sols les copsava cap mena d’enamorament platònic. Eren 
allí per guaitar les seues anades i tornades, per absorbir el seu pedaleig 
contundent i la gruixuda cartera que contenia els llibres de text. Sentien 
enveja sana, com una mena d’esperonament que no feia mal. Desitjaven 
poder unir-se al grup privilegiat i fetiller, però a la vegada eren consci-
ents que al seu somni li mancava l’aurèola de la fantasia. De sobres sa-
bien que la família tenia pocs diners, que vivien a remolc de les collites. 
Si l’any no havia sigut plujós i es perdien, amb prou penes i sacrificis els 
era possible comprar el material escolar. Fidels amb les divagacions de 
cada dia, era fàcil abandonar els jocs de la plaça o gaudir de la llibertat 
que semblaven menysprear. La cita d’espionatge a la carretera tenia una 
importància vital, indescriptible. 

—Quina sort que tenen, Carme. No saps com m’agradaria anar a 
l’institut amb ells. Tinc tantes ganes de saber, d’aprendre!… De gran 
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voldria ser mestra, com Doña Teresa. O potser escriptora, no ho sé: 
les dos coses m’agraden. Però ma mare diu que no. I quan ho diu se li 
omplen els ulls de llàgrimes.

La xica, en adreçar-se, es treia de damunt la roba fullam i corretjoles 
seques. La Carme, que feia el mateix però sense tanta vehemència, tenia 
posada la vista al cúmul de cases que conformaven el poble. Dels fume-
rals fugien núvols de fum grisosos i blancs. La llum rància i groguenca 
de l’enllumenat públic a penes era perceptible. 

—És tard, Manuela, no puc quedar-me més temps. He de fer el so-
par, que ja saps tu com està ma mare. Malauradament no em diu res, ho 
intenta, però sembla que la memòria li falla. Ara ja estic bascosa. Mon 
pare no me’n perdona ni una. 

Com cada tarda, sempre el mateix. En acabar-se la processó dels 
ciclistes, s’imposava el retorn, la insatisfacció de cada nit.

—Tot això no vol dir res —mussitava la Manuela amb un somriure 
als llavis—. Em penso que algun dia natros també podrem estudiar. O 
marxar del poble. Potser l’estudi no ens farà falta. Igual em caso amb 
un ric i em dedico a llegir tot el que m’agrade. Però jo preferiria poder 
arribar a ser una persona important, saberuda…

La Carme ja havia assegurat els peus damunt la carretera òrfena d’as-
falt. Duia pressa. Si la seua amiga no caminava amb més celeritat, hau-
ria de deixar-la enrere. Son pare, en arribar del treball a la fàbrica de 
ciment, volia asseure’s a taula, sopar i fugir com un llamp a la taverna  
de la Guadalupe, on l’esperaven els companys, a qui dedicava, sense 
pors, antigues arengues polítiques. Encara que moltes persones de con-
fiança l’havien avisat dient-li que jugava amb foc, que el podien empre-
sonar de nou, ell treia pit i la seua resposta s’apropava a l’insult. Seriós 
i estricte amb el tracte familiar, de vegades era massa dur, i a ella la feia 
plorar. Era com si no volgués assabentar-se de la gran problemàtica que 
comportava la mare. 

—Demà a la mateixa hora! —va escridassar la Carme mentre quasi 
volava esquivant clots i desnivells—. De moment sols tinc la feina de 
sempre, però és bonic saber que tenim un lloc diferent on anar. A mi em 
diverteix molt veure aquesta colla, encara que des que van a l’institut 
s’han fet una mica pretensiosos. 
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10 Francesca Aliern

Era riallera, amb uns cabells castanys lligats a la nuca, ben subjec-
tes amb una goma ampla i lleugerament descolorida. Els seus ulls eren 
extraordinàriament clars, quasi glaucs. No se sabia quin color hi predo-
minava, el verd, el gris o el cendrós… Freqüentava l’escola quan podia 
i les feines de casa no li treien la son. Al poble els quedava poca família. 
Uns quants cosins de son pare. 

Ell quasi sempre havia viscut lluny de la vila, a altres indrets, prop de 
Barcelona. Va treballar en diverses empreses amb tot tipus de produc-
ció. De totes el van acomiadar pel seu tarannà provocador. Sindicalista 
acalorat i poc receptiu amb els patrons, es va guanyar a pols la seua 
enemistat i desconfiança, per la qual cosa ningú no li donava cap mena 
de col·locació. En esclatar la guerra va formar part de la lleva del Biberó. 
En plena contesa va casar-se amb una miliciana, a qui va abandonar 
amb un fill de pocs mesos de vida. Va lluitar com un heroi, encara 
que per poc temps, però va ser suficient per viure massa frustracions i 
conèixer la presó, la fam i l’oblit. Va deixar el penal gràcies a l’ajut i la 
influència de l’alcalde de la vila, el senyor Fermí Mercader; els unia un 
secret viscut durant una nit tèrbola. 

Ell va veure l’alcalde passar l’Ebre nadant com un dimoni per lliurar-
se a les forces nacionals, que eren a l’altra riba, i canviar de bàndol. El 
més fàcil hauria sigut prémer el gallet i buidar-li el cap d’un tret, ja que 
el tenia a l’abast, i el Fermí n’era sabedor… Però no ho va fer, perquè 
tots dos s’havien criat junts als casalots de l’horta de Dalt. Al Fermí no 
li havia quedat més remei que seguir els republicans quan els comanda-
ments van decidir enviar al front aquells nois, quasi xiquets, per trans-
formar-los en bel·licosos soldats de la nit al dia, amb el temps just per 
aprendre a carregar i disparar el mosquetó. A sons pares, però, que mai 
no es van significar políticament, ben alliçonats per les famílies a qui 
servien, conservadors de tota la vida, se’ls notava de lluny l’angle dretà. 
El fill, únic i dúctil com un jonc riberenc, va aprendre ben prompte 
amb qui havia de mostrar-se disciplinat i complaent. Ho va fer a la pri-
mera ocasió que se li presentà. 

La Carme va assabentar-se de tot això per sa tia Roseta, la cosina 
del pare amb qui tenien més freqüentació. En tornar al poble, on tenia 
casa i un petit hort que no donava per viure, el pare es va presentar 
acompanyat d’una dona amb la qual no havia contret matrimoni, però 
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que estava embarassada. La Carme va nàixer una nit de tempesta i el 
rebombori dels trons van ofegar els crits de la amistançada durant el 
part difícil i llarg com un camí tortuós. La tia Rosa sempre li recordava 
que havia sigut una de les nounades més guapes que ella havia vist. I en 
honor a la iaia paterna, ja morta com el seu marit, li van posar el seu 
nom per tal de perpetuar-lo.

La mare provenia d’una població del Maresme i enraonava com a 
Barcelona, amb un accent ben obert. Discreta, senzilla i poc amiga de 
xarrameques banals, el poble li tenia estima. De bon tarannà i obses-
sionada a mantindre la llar neta i la roba impol·luta, es passava hores 
netejant mentre escoltava programes de ràdio. Un aparell que a la nit 
li confiscava l’home per tancar-se dins una habitació amb tres o quatre 
amics fidels a ell i la desdonada República. A les fosques sintonitzaven la 
clandestina emissora Pirenaica, que clamava contra el règim franquista i 
els assabentava de l’opinió que Europa tenia sobre Franco i les barbàries, 
certes o no, que impunement cometia. Quan abandonaven la cambra, 
una pudor de tabac i la fètida fragància dels caliquenyos s’espargia per 
la resta de la casa.

—Joaquim… —deia la mare amb lleugera reprovació—. Un dia us 
enxamparan i tornaràs a la garjola. No hi ha res a fer. Les coses han anat 
així… Tal vegada, passats uns quants anys, tot podrà tornar a ser com 
abans. 

Ell la fulminava amb una mirada freda.
—Això no vol dir que ens quedem com corders domesticats. Els 

sentiments no es poden fondre. Mon pare sempre deia que per poc aire 
que li donessen no pararia de navegar. Ell també va ser un lluitador. Un 
home lliure. Ara, amb aquest estat totalitari, es demanaria la mort. 

La dona no insistia. El marit “no oficial” a la més mínima s’encenia 
com un lluquet. I ella volia pau, tranquil·litat, veure joiosa com sa filla 
es feia gran, anava a l’escola i congeniava amb tothom. Seria terrible 
que l’assenyalessen a causa d’unes idees que, a la seua edat, no tenia ni 
comprenia. Havien de tindre resignació: el barrilet de Franco no podia 
ser etern. Quan rebés pressions d’altres països, de segur que canviaria el 
rumb polític. 

D’un temps ençà, però, la mare anava perdent la memòria. No re-
cordava on eren els estris de la cuina, ni les coses més elementals. Li 
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havien prohibit que utilitzés la planxa per por, perquè podia deixar-
la endollada i provocar un incendi. I ella, tan polida i amb la fixació 
que tenia amb la roba ben disposta, quan el cervell veia una espurna  
de llum, es posava a plorar desconsoladament, com si en tingués la 
culpa, de tanta distracció. I a mesura que els dies transcorrien, aquella 
mena de defecte s’accentuava, fins a despertar l’alarma familiar. El pare 
va ser contundent. 

—La mare necessita que l’ajudes, Carme. No has de deixar-la sola. 
Entre els dos l’hem d’espavilar. Potser necessita vitamines, perquè és 
massa patidora i menja poc. Només pensa en natros i ella s’escurça la 
ració. Així que res de córrer pels carrers a totes hores. Ja tens edat per 
ser una mica responsable. 

No cal dir que la Carme es cuidava de la pobra destarotada. Rentava 
el que podia al vell safareig, amb poc encert, però ho feia. I també el 
menjar, tot i que la majoria de vegades era salabrós en excés o insuls, cru 
o socarrimat. Si la mare s’alliberava momentàniament del núvol que li 
envaïa de foscor l’enteniment, s’acotxava fins a quedar-se ben prop del 
fogó per redreçar el que semblava insalvable. Després, l’ensopiment i 
la desídia, el mutisme i l’abstracció total… Un gemec a penes audible 
se li escapava dels llavis mentre els ulls miraven un punt inexistent a la 
paret mitgera.

El pare sindicalista, que li havia fet donació d’aquella feixugor tan 
compromesa, a penes parava a casa. Acudia de bon matí a la fàbrica de 
ciment per complir la jornada, però en acabar-la deia que els companys 
l’esperaven a la taverna. Les xarrades eren sempre iguals, però als cap-
vespres solien berenar i beure vi, i això els alleujava del cansament i dels 
crits dels capatassos, que sempre eren massa exigents i carregats de mal 
humor. Ell duia el mateix ritme de vida, no es sacrificava, com si no 
sabés que ella encara no havia complit catorze anys. 

Tot això i més pensava la Carme mentre corria carretera amunt, tot 
ensopegant amb alguna clotada i sense parar per lligar-se una veta solta 
de les espardenyes. Era necessari volar per damunt la pedra picona-
da si volia ser a casa prompte, assistir la mare i escalfar el bròquil. La 
seua amiga Manuela ho tenia tot més fàcil. De segur que encara aniria 
al local de la Secció Femenina, on els deixaven llibres i jugar a ping-
pong, parxís i altres entreteniments. També de tant en tant els feien 
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una xocolatada amb bescuits i com que quasi sempre en sobrava, la de-
legada els deixava repetir. Eren tantes les xiquetes que paraven el tassó!  
I quan feien gimnàstica a la plaça? Tot el poble acudia a veure l’exhi-
bició d’exercicis físics i, en un moment donat, alguna component del 
grup despistada trencava la sincronia sempre imperfecta. 

Tenia posat el pensament en massa coses. El poble li semblava més 
llunyà que mai. Els peus es movien, però no a la velocitat desitjada. Les 
campanes sonaven amb la mateixa letargia de sempre, minses i cadencio-
ses. Era el darrer toc per al rés del rosari. Si tenia sort que el pare encara 
no fos a casa, el proper diumenge podria anar al cine. No hi hauria 
càstig. Xalaria amb tota la colla. Ella es manegava bé els diumenges. El 
pare era més receptiu els dies de festa. L’ajudava a rentar la cara a l’habi-
tatge i, amb aigua calenta i sabó, ella polia el cos de la mare malalta. Un 
sol cop a la setmana, solament un, recordava que sa filla només era una 
xiqueta, ni tan sols una adolescent.

La Manuela, amb molta capacitat per a l’estudi, gran manipuladora, 
enèrgica i de paraula fàcil, solia ficar el nas en tot el que li venia de gust. 
A l’escola era com una mena de líder. Al pati totes les xiquetes l’escolta-
ven, i a ella li agradava muntar cabòries en forma de conte, la qual cosa 
copsava l’atenció de les companyes d’aula i de la mestra, a qui sempre 
sorprenia amb preguntes de vegades incontestables. 

A l’hivern, les faltes d’assistència a classe sovintejaven. Quan no 
acompanyava els pares a la garriga solia quedar-se a casa per tindre cura 
de la iaia, una dona gran, de salut feble. Era difícil que al començament 
de curs tingués l’enciclopèdia que compendiava totes les assignatures de 
l’any lectiu. Fins que no es venia la collita de garrofes i començava la 
recollida de les olives, a casa no hi havia disponibilitat econòmica. Alla-
vons era precís recuperar el temps perdut, però sabia com salvar aquella 
llacuna formativa d’una manera no gaire digna, però que li atorgava 
el privilegi de ser la primera del grup. En donar la lliçó, en veu alta i 
literalment, ella preferia ser a la coa, a l’últim lloc de la colla. Quan li 
tocava el torn, la seua portentosa memòria havia assimilat, paraula per 
paraula, el text íntegre del tema que pertocava aquell dia. Interessava 
escalar llocs, perquè en ser capdavantera, estratègicament se situava ben 
prop de la mestra, una mica al darrere, amb la suficient distància que li 
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permetés llegir, de pe a pa, la pàgina que a les altres xiques els costava 
molt de memoritzar. 

Preferentment, li agradava la historia d’Espanya, la Formación del 
Espíritu Nacional, la religió i la gramàtica. Dels números, se’n desente-
nia. Ni problemes aritmètics ni càlcul. Preferia copiar tot el relacionat 
amb les matemàtiques. Era bona en gimnàstica i, per tant, solia jugar 
bé a bàsquet, amb força i molta picardia. Aquella habilitat la feia im-
prescindible en els saraus esportius que organitzava la delegada local de 
Secció Femenina, per la qual cosa fou la primera a qui van equipar com 
era degut. Pantalons bombatxo fins als genolls, amb una goma que cir-
cumdava l’articulació, perquè quedés cobert el que no era de precepte 
mostrar. I damunt, una falda a plecs de color gris. El més agradable era 
la camisa, blanca, de màniga curta, que almenys no deixava suar amb 
escreix la part superior del cos. 

Sa mare, quan algú els visitava, plena de goig els feia saber que la xi-
queta, als cinc anys, llegia correctament, i moltes vegades la feien entrar 
a alguns llocs públics per demostrar-ho. Li posaven a les mans un llibre 
o un exemplar de La Vanguardia, i ella els deixava sense alè en lletrejar 
el text amb soltesa i pocs entrebancs.

Però tot allò no li va servir perquè a casa fessen l’esforç d’enviar-la 
amb el grup de ciclistes matiners i animosos. Els seus precs sempre eren 
rebutjats i amb raó, amb l’excusa verídica de la precària situació econò-
mica. Desencisada per tanta negativa, es conformà a espiar les anades i 
vingudes del grup d’elit, tot imaginant-se com havia de ser la seua tra-
jectòria estudiantesca a la ciutat veïna. En contrapartida devorava qual-
sevol llibre que li deixaven al local falangista. Solia freqüentar el saló de 
la perruquera Teresina per fer-li favors puntuals. Comprar-li el pa i els 
queviures, que li anotava damunt un tros de paper. De vegades fins i tot 
li feia rentar els plats o agranar-li la sala. Tot això perquè li permetés fu-
llejar revistes i, de tard en tard, n’hi donés alguna de vella que guardava 
com un tresor. Moltes vegades la mitjanit la sorprenia a la vora del foc 
mentre engreixava el seu saber amb un repàs exhaustiu de l’enciclopè-
dia. Tenia la seguretat que no desentonaria amb aquells educands que 
presumien de la posició privilegiada que gaudien. Més d’un cop s’havia 
enfrontat verbalment amb algun fins a abaixar-li els fums. 
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El seu cos prim, enfortit per la pràctica de l’esport, tenia una bellesa 
de la qual n’era aliena. Sa mare li pentinava els cabells, poc dúctils, amb 
una pinta espessa que li arrancava alguna llàgrima. I en entrellaçar-los 
per formar una trena llarga i dobla, el dolor s’accentuava. 

—Per presumir s’ha de patir —li deia per calmar el seu desfici—. 
Així estàs molt guapa. Quan jugues a bàsquet, tothom et mira. La pobra 
de la teua amiga, amb la malaltia de sa mare, va de qualsevol manera. 
És digna de compassió. No la deixes mai, que aquí a penes els queda 
família. I son pare perd massa temps a la taverna. Això no és bo, perquè 
aquella beneita no té culpa d’haver emmalaltit. 

—La Carme per a mi és com una germana. Saps que l’estimo.
—Així ha de ser.
La mare tornava a fer-se càrrec de la llar i ella continuava somiant. 

Ningú de casa no s’havia ficat en la seua decisió de pertànyer a la Secció 
Femenina. Total, per signar un full no hi havia cap mena de problema. 
Els avantatges eren a la vista de tots. Mantenien distretes les xiques a 
la seu local i les allunyaven del carrer, del riu i de malifetes. Algun pare  
sí que es va oposar a aquella opció. El que més, el progenitor de la 
Carme, que li va prohibir que freqüentés la sala on jugaven, llegien 
tebeos i plasmaven dibuixos força acolorits damunt fulls de paper de 
barba. I tot de franc. 

L’ombra allargada del monopoli franquista, per a la jovenalla nascu-
da en la postguerra, no existia. Educats entre els himnes del Cara al sol 
i Montañas nevadas, del poder eclesiàstic, rigorós, opac i intransigent, 
agreujat per la por familiar, sentien un amor sense fissures per la pàtria. 
No en sabien res, del que per a ells no existia. Franco era un home bo, 
que havia lluitat per salvar Espanya de l’odi mesquí d’altres sectors que 
l’amenaçaven. Un militar que només volia pau, a qui tothom aclamava, 
i cada diumenge ho podien veure al No-Do.
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