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1

En perdre la innocència, o el que ell pensava que era això a causa 
de la seua curta edat, es va sentir envaït d’un sentiment de vergonya i 
també d’orgull. Una estranya barreja que no podia entendre. Amb tot, 
la primera innocència, la natural, romania intacta. La seua pèrdua s’es-
devindria més endavant, d’una manera brusca, cruel i inesperada.



Una de les més grans ciutats d’aquell país, la qual emergia entre les 
runes d’una contesa passada, llarga i sagnant, rebia cada jorn centenars 
d’emigrants. Ho feia en silenci, com una mare agraïda. El resultat de 
l’èxode impetuós de tantes terres deixades de la mà de Déu la rejovenia. 
Significava un plaer rebre braços amb ganes de lluita, de formar part 
d’un engranatge industrial que anava creixent a marxes forçades, amb 
un afany difícil d’aturar. 

Eren persones de totes les edats que fugien de la misèria, d’aquells 
immensos latifundis governats de manera despòtica per famílies beneï-
des per la fortuna i herències mil·lenàries que passaven de generació en 
generació. Els propietaris no coneixien les finques que menys renda els 
donaven. Per tant, la seua despreocupació era absoluta.

A aquells viatgers de manta de llana, senalla d’espart i maleta de lona 
o de fusta, en xafar les andanes de la l’estació central, se’ls arronsava el 
cor i feien cara d’espant. Tenien les pertinences arraulides envoltant-los 
els peus. Els feia por que algun desaprensiu els prengués sacs i cap-
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10 Francesca Aliern

ses que contenien la millor roba que havien pogut traure de casa. Uns 
quants estalvis a la butxaca i ull viu, perquè els lladres d’ungla llarga, 
en aquells llocs tumultuosos i en temps de vaques lliures de greix, no 
perdien ocasió per plomar els desorientats.

Entre el bullici desfrenat i els crits d’alegria en retrobar-se amb fami-
liars que els havien precedit en la gran aventura, la basca els marejava. 
N’hi havia que no veien enlloc el parent, l’amic, el conegut del poble 
que els havia promès que els aconseguiria treball i els esperaria al baixa-
dor. I si tot havia sigut una broma de mal gust? Però no, no els jugarien 
una mala passada. Eren persones de confiança, que en les cartes que 
els remetien lloaven la benaurança d’aquella ciutat on no mancaven 
llocs per guanyar-se la vida amb dignitat. Decidir emigrar fou el millor 
pensament que havien fet. El viatge, amb el tren de llarg recorregut, 
garroner i lent, es feia insuportable. Sense cap mena de comoditat, ple 
de sacs, cabassos on guardaven el menjar i els cànters de terrissa òrfens 
d’aigua i vi, era com un conte per oblidar. Els serveis eren plens d’aigua, 
papers mullats amb pixums i excrements per terra. La pudor era enutjo-
sa. I cada parada del comboi, un sofriment extra. En no entrar aire per 
les finestretes, la calor intensificava la ferum. La fumassa que deixava 
anar la màquina, barrejada amb carbonissa, els havia turmentat fins 
a arribar a aquella estació tan gran i enlluernadora, atapeïda de gent, 
amb hòmens que es guanyaven la vida carrejant equipatges i altres que 
venien refrescos entre la multitud. Però, si podien treballar, havia pagat 
la pena tot l’esforç. Ells només cercaven un futur millor per a sons fills, 
tindre casa amb llum i aigua, on cadascun tingués un espai propi. El 
que deixaven darrere era una situació fosca i sense perspectives. Llargues 
jornades de treball des que naixia el sol fins a entrat el capvespre i tot 
per un salari de misèria. També es movien sobre la terra els diumenges 
fins a les voltes del migdia. A l’estiu la feina era més angoixant. Les 
tasques agrícoles es multiplicaven, perquè calia segar el blat, batre’l i 
omplir de palla els magatzems per alimentar els animals de tir fins a la 
propera collita. A l’hivern, minvava el nombre de peons. Uns quants 
amos fins i tot van alliberar-se de les oliveres per dedicar els terrenys a 
la pastura d’ovins i porcs, ja que amb menys bracers s’estalviaven salaris. 
De vegades, el capatàs llogava xavals molt jóvens per esclafar terros-
sos amb maces de fusta després de cremar els guarets. Els nois, cansats  
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11La segona innocència

i assedegats per la calor, miraven a la llunyania, on semblava que la terra 
es fonia amb el cel. Sospiraven per oblidar-se del cansament i continuar 
bregant com hòmens avesats a la duresa del sol i als retrets dels encarre-
gats servils i domats per amos dèspotes.

El Joaquín, amb només setze anys, havia deixat enrere el submón en 
què vivia. Estava una mica nerviós en adonar-se que els companys de 
viatge es retrobaven amb amics o familiars, potser gent del mateix poble 
que els havien aconseguit una col·locació. La por de no veure enlloc el 
seu germà començava a estremir-lo. Si no acudia, amb els pocs diners 
que portava a la butxaca i el seu desconeixement total de la ciutat, no 
sabria què fer ni com contactar amb ell. 

Guaitant per una de les portes, va veure una gran avinguda vorejada 
d’arbres amb persones que es diferenciaven de les altres pel seu posat de 
poble. La roba vella i la càrrega de capses grosses lligades amb cordills i 
les maletes de fusta al damunt dels muscles els traïen. Eren carnassa per 
desenvolupar tasques que cap ciutadà no volia atendre. 

Quan es començava a basquejar va veure entrar per una porta lateral 
son germà manuel i un amic d’aquest, el Felip, un altre xicot del mateix 
poble. De sobte tota la fosca que li envaïa el cap, es va dissipar com si fos 
un truc de màgia. Aixecà els braços i va començar a agitar-los reclamant 
l’atenció de la parella. En un segon, els ulls se li van omplir de llàgrimes.

L’abraçada entre tots tres va ser estreta, íntima i calorosa. Era com si 
fes una dècada que no s’haguessen vist, quan realment no feia ni un any 
que els dos jóvens s’estaven a la ciutat. Un somriure alegre als llavis va 
ofegar l’emoció. 

—No plores, Joaquín, que prompte li prendràs afecte, a aquesta ter-
ra. És millor del que ens pensàvem. Com es troben els pares? Escriuen 
de tard en tard, perquè, ja ho saps, com que no tenen lletra, els fa ver-
gonya anar a l’escola perquè la senyoreta Pili els faça quatre ratlles. Com 
va tot per allí? 

El Joaquín es va eixugar el rajolí de llàgrimes que li redolaven per 
les galtes. Es va sobreposar ràpidament, perquè després de moltes hores 
d’angoixa, se sentia segur.

—Tot està igual. Si no hi ha collita, malament i, si n’hi ha, pitjor. 
Només es guanya alguna cosa a l’estiu. Després, ja saps el que et toca: 
cuidar els ramats si tens sort que et lloguen… Ja no podia més. Aquella 
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12 Francesca Aliern

vida és massa esclavitzada. No es pot suportar dormir a la muntanya, al 
ras, amb pluja o neu, embolicat amb una trista manta. mentre les ove-
lles descansaven, jo tenia por, i la foscor de la nit m’atarantava. Si el cel 
era clar, em passava hores contant els estels, fins que la son em vencia. 

—Tranquil, germanet, això s’ha acabat. En un principi qualsevol 
cosa et semblarà estranya. Però només serà la primera setmana. Després 
pensaràs que ets a un altre món. Tot serà nou i acapararà tota la teua 
atenció. Te’n faràs creus, de les novetats que et desfilaran davant dels 
ulls. Només d’entrar a uns magatzems, on venen de tot, et quedaràs fet 
de pedra.

El manuel el va abraçar de nou. Era el seu germà petit i, igual com 
ell, havia freqüentat poc l’escola, perquè de ben jóvens va ser necessari 
aportar ajut a casa. El Joaquín, quasi un xiquet, tremolava com un full 
de paper. 

—Sí, noi, sí… En pocs dies estaràs assabentat de tot el que cal —va 
animar-lo el Felip—. També he de dir-te que el treball t’ocuparà moltes 
hores, però els encarregats et tractaran amb educació. En poc temps 
canviaràs el llustre. Fixa’t en ton germà i en mi. Ens hem pogut comprar 
un rellotge de polsera i roba decent. 

El manuel, com el seu amic, mostrava el canell dret subjectat per 
una cadena que semblava de plata amb un rellotge quadrat al mig. El 
noi se sentia torbat. En veure’ls a ells tan ben vestits s’adonava de la 
misèria del seus pantalons, la camisa bruta a conseqüència del llarg re-
corregut i aquell jac de pana que el feia suar com un porc. 

—Són bonics —va reconèixer el Joaquín amb admiració—. Són 
preciosos!

—Vinga, malandrí, cap a casa. T’ajudarem a dur aquesta solada de 
capses de fato. Ara, prepara’t. Per primer cop en la vida pujaràs a un 
tramvia. Per què tanta càrrega? Sembles el correu ordinari. 

El Joaquín els va somriure abans de dir-los:
—Sé que agraireu tot el que porto. Xoriços, cansalada, una bóta de 

vi, pa de figues…
El germà i l’amic se’n reien. 
—Et penses que per aquí no hi ha menjar? En rebre el primer sou 

vaig anar-me’n a una fonda per cruspir-me tot el que em posaven al 
davant, coses que mai no havia tastat. No sé com no em va fer mal 
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tanta fartanera, però tenia ganes de traure’m del damunt el mal llustre 
de la pell i el color esgroguissat de la cara. Ara em tracten bé a la pensió. 
Bona menja i un dormitori amb lavabo i aigua corrent. No cal dir que 
també gaudim de llum elèctrica. Ja ho veus, a casa no teníem res d’això. 
Una comuna per fer les necessitats i un poal d’aigua de la séquia per 
netejar-nos la carcassa. merda! Quina misèria!

El noi quasi que no creia el que sentia. Son germà, que tenia un bon 
cos i gestos ampul·losos mentre enraonava, vestia amb certa elegància. 
El Felip, un xic rabassut, no era tan primmirat. Un jersei i uns panta-
lons de vellut de color fosc, com si fos la roba de mudar dels dies de 
festa major al poble. Tenia un somriure franc als llavis i la prudència 
sensata pròpia de la gent gran. 

—Els nostres pares estaran contents. Ja saps que els envio diners a 
final de mes, quan cobro. No és molt, però a ells els van tan bé com la 
pluja a l’estiu, que alleuja l’assedegament de la terra. I ara, a la pensió, 
que és tard. Arribarem just a l’hora de sopar. En primer lloc et rentaràs 
i et canviaràs la roba. Pareixes un carboner. 

Se’n reien, mentre el Joaquín s’avergonyia.
—És tan llarg el viatge… —va mussitar, com si volgués disculpar-se.
—No t’has de preocupar. Al Felip i a mi ens va ocórrer el mateix. 

A la primera pensió que vam anar, ni ens van admetre. Vinga, sortim 
d’aquí. Tot aquest rebombori em recorda un temps que vull oblidar.

No van deixar que el jove Joaquín, bocabadat de tot el que veia 
en sortir de l’estació, carregués amb l’embalum de l’equipatge. Ja tenia 
prou feina per absorbir mentalment les escenes que volia retindre en la 
memòria per descriure-les als pares en la carta que pensava escriure tan 
prompte estigués acomodat, lliure de son i del cansament acumulat du-
rant la llarga travessia ferroviària. Caldria veure més coses per contar-li a 
la mare, sempre tan patidora i que fins el darrer moment s’havia oposat 
a la seua marxa.

Tot era fascinant a la capital. La il·luminació dels carrers, les anades 
i vingudes dels taxis, les voreres plenes de gent, l’estrèpit dels tramvies, 
la majestuositat dels edificis i les botigues grandioses mostrant objectes 
i roba que ell mai no hauria pogut somiar. Les cames li tremolaven i de 
segur que el rostre semblava el d’un beneit. Tot li semblava immens, 
inabastable. Estava convençut que ell no es podria moure amb soltesa 
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14 Francesca Aliern

per l’entramat de carrers que veia nàixer, però no on morien. Se li va 
oprimir el cor. Si el treball no era prop de la pensió, a cada moment es 
perdria. 

—Què et sembla, noi? —va preguntar-li el germà, que era prop de 
la porta de baixada—. Per aquí faràs nòvia, que hi ha moltes paisanes 
de la nostra terra.

Les galtes van enrogir i ell no va deixar d’absorbir la lluminària de 
les faroles i els aparadors farcits de tota mena d’articles. No pensava en 
xiques, sinó d’aprendre a desenvolupar-se pels laberints de l’urbs. De 
segur que la mare ja havia encès un ciri demanant ajut a sant miquel, 
patró del poble.

En arribar a la pensió els va obrir la porta la senyora Enriqueta, la 
patrona d’aquella espècie d’hostal. Es veia una dona molt pulcra, ben 
pentinada, amb un davantal blanc que li cobria la falda i la pitrera. No 
era gaire alta i els seus ulls eren escrutadors, d’un gris que l’afavoria. 
Les galtes fines, llustroses, ben conservades per l’efecte d’alguna crema 
nutritiva de qualitat.

—Aquest és el menut? —va preguntar al manuel sense perdre la 
rigidesa que de segur la caracteritzava.

—Sí, senyora. Fa temps que volia emprendre el vol. Al poble s’asfi-
xiava. Aquí, com que és treballador, pot obrir-se camí.

La patrona va mirar de reüll el sagal, sense donar-li importància. 
—Tots volen triomfar, però després caldrà veure-ho. Vinga, passeu. 

El noi s’ha de netejar com cal; vull gent polida a taula. Un bon aspecte 
li farà guanyar punts envers els companys de la casa. Aquí hi ha perso-
nes molt decents, gent de cultura; n’hi ha que esperen examinar-se per 
traure’s les oposicions i accedir a un bon lloc.

—No som bèsties, senyora Enriqueta. La nostra família és pobra, 
però mai no ha fet parlar a ningú. Ens hem guanyat el pa amb molt 
d’esforç, i amb respecte als capatassos.

La dona els va franquejar l’entrada. No era mala persona, però quan 
tenia un nou inquilí, amb la seua actitud adusta, li feia saber que allí 
qui posava les normes de la casa era ella. Que ho sabessen des del pri-
mer moment. Les pensions, com les cases de tolerància, havien de ser 
governades amb mà de ferro.
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El Felip es va acomiadar argumentant que deixava el llit a primera 
hora del dia. Treballava a un forn de pa i allí no admetien retards. La nit 
havia caigut mansament sobre la ciutat i els llums de neó il·luminaven 
a rogles els carrers, fins que els comerços començaven a tancar portes.

Dins la cambra, dos llits menuts tenien adossada la capçalera contra 
una paret. Enmig hi havia una taula de nit amb una figura estranya 
que sostenia una bombeta de poc voltatge i que deixava anar una llum 
esclarida i dèbil. A l’altra vora de les lliteres dos seients, un de cada color 
i mida. Al fons, un armari vell i un lavabo acompanyat d’un espill que 
havia conegut temps millors. D’una barra de fusta fina i no gaire ampla, 
en penjaven un parell de tovalloles. 

—Ara has de mudar-te la roba i traure’t del damunt tota la porqueria 
que has enganxat durant el viatge. No vull que dónes una mala impres-
sió. No ets cap gitano. Ni un d’aquells pobres de solemnitat que vaga-
regen per la ciutat sense tindre un sostre que els aixoplugue. Allí tens 
aigua i sabó. Gasta’n de valent, que noten que amolles una bona flaire. 

—La patrona no dirà res si en gasto massa, d’aigua, vull dir?
—No, que per a això cobra. No ens regala res.
—Quan començaré a treballar, manuel?
El noi es mostrava inquiet. La turpitud dels seus moviments era el 

reflex de la por que sentia. No gosava encarar-se amb l’aixeta del lavabo 
per por que l’aigua sortís disparada i mullés el terra cobert de rajoles 
lluentes. 

—mira, Joaquín demà descansaràs. A la tarda sortirem de passeig i 
et mostraré el trajecte que has de fer fins al taller. De fet, si hi podem 
arribar prompte, jo mateix et presentaré els patrons.

—I de què és el taller?
El manuel va somriure amb sornegueria. 
—Ja ho veuràs, però em penso que fan caixes de fusta. Potser hauràs 

de fer hores extra, encara que aquí es paguen bé. No com al poble. Va, 
no perdes més el temps i no fem enfadar la senyora de la casa. La moles-
ta servir el sopar per torns. A l’hora ens vol tots a taula.

El jove es va abaixar la camisa fins a la cintura i, tal com li va dir 
son germà, no va estalviar aigua ni sabó. Uns regueralls negres queien 
al damunt del lavabo i, quan l’espill va mostrar-li de nou el rostre i el 
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tors nu, havia canviat de color i d’aspecte. Els cabells curts i mullats, li 
donaven un aire força juvenil.

—Aquí tens roba neta, germanet. Segur que la mare la va posar a la 
maleta ben planxada, però ara ja no sembla la mateixa. Au, anem per 
feina, que jo em moro de gana. I no faces cas de les persones que tro-
baràs al menjador. D’ases i mules n’hi ha a cabassos aquí i a tot arreu. 
Després, a dormir i demà serà un altre dia. Obrirem les capses i no anirà 
gens malament beure’ns un traguet del vi que guardes a la bóta. 

El manuel, que era un bon xicot, es va mostrar generós amb la se-
nyora Enriqueta. Embolicats amb paper d’estrassa portava un parell de 
xoriços que la mare havia aconseguit, en lloc del jornal, en ajudar a 
una matança del porc. El fill major, tan guapo i ben parlat, segur que 
en sabria fer un bon ús. Estava convençuda que a la capital triomfaria, 
perquè era força xarraire i res no l’aturava.

A taula, el Joaquín no va obrir la boca només que per menjar. Tenia 
gana de bo de bo i el cansament a penes el deixava entreveure el que 
hi havia al davant. Ni tan sols va sentir curiositat de conèixer els altres 
hostes. Allí hi havia almenys dues dones i tres o quatre mascles, perquè 
les veus s’entrecreuaven. Però no es podia oblidar del plat de sopa, del 
pa tou i dels gots d’aigua que havia somiat durant tot el viatge. En sen-
demà, si es podia escapolir de la vergonya que de vegades l’aclaparava 
i li omplia de foc les galtes, dissimuladament guaitaria els seus rostres 
caracteritzats pel to de veu. 

En ser a la cambra, mentre s’alliberava de la roba, tot quedant-se 
amb calçotets i samarreta, abans de caure a sobre el llit, li preguntà a 
son germà:

—I el Felip, per què ha marxat? És que no viu a la pensió?
El manuel va mirar-lo amb certa tristor. 
—No, no… Està pendent d’una altra col·locació, perquè on treballa 

no guanya gaires diners. I és molt dur aixecar-se a les tres de la matinada 
cada dia.

—Allavons…
—mira, Joaquín, des de fora les coses es veuen millor. Tot sembla 

bonic i regalat, però no és així. És cert que hi ha treball, que gaudim 
d’un jornal seguit, però també hem de tindre en compte que passem 
moltes hores fora de casa. Fins que no t’acostumes a aquest ritme suaràs 
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gotes de sang. Aquí la gent és recta i no permet distraccions, si no ja 
saps el que toca: carretera i manta. Cal superar les circumstàncies i no 
badar. Al Felip li ha costat molt fer-se a la nova vida, però estic segur 
que qualsevol dia es podrà allotjar en un pis de mestressa. De moment, 
no li és possible. Viu amb uns altres companys, al llom d’una muntanya 
enganxada a la ciutat.

—I és feliç?
—Em sembla que sí. Hi ha moltes persones que es troben com ell, 

però el temps posa les coses al seu lloc. Ni és ximple ni gandul; per 
tant, prompte estarà en millors condicions en tots els aspectes. I ara 
a dormir, malandrí, que la nit passa en un sospir. Durant el sopar has 
estat murri, però ara parles pels colzes. Demà tindrem temps perquè 
m’assabentes de les novetats del poble, sense deixar-te cap detall. Per 
cert, encara no festeja la Júlia? És una xica molt guapa i està ben bona. 
Tenia unes anques redones que, quan caminava, de veres que feia goig 
de veure! Collons! Tota la colla sortíem al capvespre a la plaça només 
per topar-nos amb ella.

—Et penses que t’havia d’esperar tota la vida? Fa poc temps va aixe-
car el vol. Ella i unes amigues. No sé on paren, però de segur que per 
una ciutat també ben gran. Les xiques tampoc no tenen gaire futur al 
poble. Encara pitjor que els nois. A la llarga, es queden marcides, sense 
ganes de res. No tenen cap perspectiva i no hi ha res que mate més a poc 
a poc que la inèrcia. Sóc molt jove, però em fixo en tot.

—I al damunt, qualsevol poca-solta de capatàs li podria fer un bon 
ensurt. Aquests sempre embornen la poca-roba. maleïts fanfarrons! 
massa peanyes hi ha escampades pel món! I ara apaguem el llum, si no 
el rosari no l’acabarem en tota la nit. Fins demà.

En quedar la cambra a fosques, el Joaquín es va remoure inquiet. Se 
sentia molt cansat, amb un pes estrany a les cames. El cap li feia voltes. 
En pensar en l’endemà, en totes les vicissituds que l’esperaven, era presa 
d’una angoixa difícil de suportar.

Son germà, al seu llit, raucava com una granota a la vora d’un bassal. 
Hauria preferit que li digués concretament quina seria la tasca que duria 
a terme a la fàbrica. Ell no en sabia res, de l’ofici de fuster. Ni tan sols 
clavar més de tres tatxes seguides. Ni moure un ribot, i menys encara 
polir taulons. Les serres, amb les dents esmolades, li feien pànic. En un 
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tres i no res se li podien emportar algun dit, potser una mà, i això signi-
ficaria dissipar els seus somnis més desitjats. Li feia por que, a la primera 
de canvi, es quedés amb una greu invalidesa. Només de pensar-ho li 
agafaven esgarrifances. No volia tornar a casa com un inútil i menys 
encara amb la càrrega del fracàs. 
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