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Agost 2011

Pablo observava en silenci el paisatge que desfilava a 
través de la finestreta del cotxe.

—Bonic, eh? –exclamà el seu pare, al volant.

—Sí…, preciós… Pins, pins i més pins. Ah!, i també hi 
ha pins.

El pare no contestà immediatament. Va meditar la seua 
resposta durant uns segons, intentant mantenir la calma.

—Escolta amb atenció: si et trobes en aquesta situació 
és únicament i exclusivament per culpa teua. T’ho vaig ad-
vertir fa molts mesos. Si et carregaven alguna assignatura 
per a setembre, te’n venies amb mi la resta de l’estiu per 
a estudiar ací. No hi ha res a parlar. Intentem tractar-nos 
el millor possible perquè, t’agrade o no, viurem junts els 
pròxims quinze dies.

—Quinze no, vint –va dir el jove amb veu furiosa men-
tre pegava punyades al seient–. Tinc l’examen el dilluns 5 
de setembre, així que seran vint els dies que estaré al cul 
del món, mentre la mare i Álvaro es queden a la platja.
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—Deixa’t de colps i d’enrabiades infantils. ¿No reivin-
diques sempre que et tractem com un adult, perquè ja 
tens quinze anys? Doncs, comporta’t com cal. El primer 
que caracteritza un adult és que es fa responsable de les 
conseqüències dels seus actes. No has estudiat durant el 
curs? Doncs, ara et toca fer-ho.

—Au!, a fotre’s…

—A fastiguejar-se, a resignar-se, a tenir paciència, a 
conformar-se… La nostra llengua és molt rica, busca sinò-
nims que no evidencien que ets un groller i un maleducat.

Pablo va decidir callar. Estava massa emprenyat i per 
aquell camí tan sols aconseguiria empitjorar les coses. 
Tal vegada si estudiava de ferm durant una setmana i 
demostrava a son pare que ho tenia controlat, s’apia-
daria d’ell i el deixaria tornar a l’apartament encara que 
fóra només l’última setmana d’agost. Només de pensar 
que els amics s’hi havien quedat i devien estar passant-
s’ho bomba, se l’emportaven els dimonis. I justament 
ara, que havien conegut aquelles xiques madrilenyes 
que estaven tan bones… Era injust. A ell què li importa-
va la Història? Doncs res, una merda…, o millor, un ex-
crement o cagarruta, i va riure en silenci pensant en el 
que li acabava de dir son pare. Ell volia ser artista, no 
necessitava per a res la Història. Encara no tenia clar si 
il·lustrador de còmic, dissenyador de videojocs o de què, 
totes les opcions li agradaven. Per descomptat, mai no 
estudiaria Medicina, igual que el seu pare, per a acabar 
dirigint un hospital semblant al que es dirigien ara, de 
malalts terminals aparcats allí en espera de la mort per 
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les seues famílies, com si fóra un magatzem de desba-
llestaments. Sí, aquell era, sens dubte, el lloc més indicat 
per a estudiar. ¿Quina altra cosa s’hi podria fer?

Després d’un revolt a la dreta, el pare li assenyalà un 
edifici allargat de tres plantes, cobert de teules roges.

—Ja hi hem arribat.

—Caram! sembla l’hotel d’El resplandor. Espere que, 
en el passat, no hagen ocorregut ací succeïts tan terri-
bles…

—Doncs mira, sí, ja que ho comentes, sí que va haver-
n’hi. Al final de la Guerra Civil el convertiren en un camp 
de concentració per a presos republicans, a molts dels 
quals se’ls carregaren ací mateix, afusellant-los.

—¡Fotr…, quina bestiesa! –rectificà Pablo davant la 
mirada letal de son pare–. Qui-na bes-tie-sa –va repetir 
sil·labejant amb sorna.

Li havien preparat una habitació al tercer pis, al costat 
de la del seu pare. Hi havia tan sols un llit, una tauleta de 
nit i un petit armari de pi. Però un immens finestral amb 
vistes a la muntanya i a una posta de sol imponent com-
pensava aquella austeritat.

—Ara després pugem un parell de cavallets i un tauler 
i ho posem ací, perquè tingues bona llum –va dir el pare 
assenyalant la paret que hi havia davall la finestra–. Però, 
abans de res, desfés la maleta ràpidament i baixem a so-
par. Ens esperen en un quart d’hora.

El menjador, com la resta de l’edifici, era sobri i fun-
cional. Hi havia unes quantes taules allargades, però tan 
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sols una estava preparada per al sopar. Els empleats que 
hi pernoctaven eren pocs. La majoria, acabat el seu torn 
de treball, se n’anaven a dormir a les seues cases. Pablo 
pensà que era el més lògic. Aquell lloc no era precisa-
ment una festa, i el personal estaria desitjant escapolir-
se’n.

El pare li presentà la resta de comensals, que li dona-
ren la benvinguda somrients, allargant-li la mà. Ningú no 
va fer cap pregunta ni el més mínim comentari sobre la 
causa de la seua visita, per la qual cosa es feia ben palés 
que tots estaven assabentats de la seua condició de con-
victe empresonat. No calia més que fixar-se en els seus 
somriures i en les seues mirades, entre compassives i 
divertides.

—Vicent –va dir el pare a l’home gran assegut enfront 
d’ells–, Pablo necessita un tauler per a treballar a la seua 
habitació. I dos cavallets. ¿N’agafem un de la caseta de 
fora o en tens per ací algun que no estigues utilitzant?

—En tinc un al magatzem, doctor, no es preocupe, ara 
després els ajude a pujar-lo.

—Vicent s’encarrega del manteniment de tot açò, sen-
se ell estaríem perduts –explicà el pare mentre Vicent 
llevava importància a les seues paraules amb un gest de 
les mans. 

—Sí, sí, no digues que no, ets el nostre MacGyver par-
ticular –digué el metge. Adreçant-se després, de nou, al 
seu fill–. Vicent val per a tot. Igual ens arregla una fuga 
d’aigua, que repara una tanca o una gotera, que pinta 
una paret…
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—Bah, bovades… Quan vosté porte quaranta anys 
ací fent el seu treball, també el farà amb els ulls tancats. 
Quants anys tens tu, Pablo?

—Quinze.

—Doncs als quinze anys vaig començar jo a buscar-me 
la vida. He fet de tot, fill: de llanterner, d’electricista, de 
mecànic… Fins i tot vaig estar embarcat un parell d’anys 
en un pesquer. Quan la necessitat estreny, un s’espavila a 
la força.

—El pare m’ha dit que açò va ser un camp de concen-
tració durant la guerra. ¿Hi estava vosté aleshores?

—No, home, no –esclafí Vicent amb una sonora rialla-
da–. Sóc vell, però no tant. I no em parles de vosté, que 
em fas sentir més gran. Jo vaig nàixer en plena post-
guerra. Però mon pare sí que hi estigué, i dos dels meus 
oncles els mataren en el front. Foren anys molt durs. Els 
morts, per morts; els vius, sense res per a emportar-se 
al pap…

A Pablo li agradà aquell home. Devia tenir més de sei-
xanta anys, com l’avi; però, malgrat la seua edat, era gran 
i robust com una garrofera. Va observar les seues mans 
enormes i fortes. Segur que podia tombar algú d’una bu-
fetada. Però el que més li agradà fou la seua manera de 
parlar, tan franca i plana, i sobretot que el tractara com 
un igual, sense aquesta mena de condescendència que 
es gastaven amb ell molts adults, com si pel simple fet 
de tenir quinze anys fóra imbècil.

—En fi –continuà Vicent–, podria explicar-te mil batalle-
tes sobre la guerra, però segur que no t’interessa massa.
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—Al contrari –intervingué el pare–. De fet, li pot venir 
molt bé. És un dels temes sobre el qual ha d’aprofundir 
durant els pròxims dies –emfatitzà amb sorna.

—Vaja, vaja… Doncs, ja saps. Si tens algun dubte, me’l 
preguntes quan vulgues. A més, no pots ni imaginar la 
quantitat de testimonis que, al llarg dels anys, he escol-
tat dels vellets que han passat per ací. Podria escriure un 
llibre. La Història no t’agrada?

—Sí, sí que m’agrada –va contestar Pablo arronsant 
els muscles–. El que em sembla un cony…, un avorri-
ment –rectificà–, és memoritzar-la.

—«Aquell que no coneix la seua història està condem-
nat a repetir-la» –va citar Vicent–. I què és el que t’agra-
da, el que veritablement t’interessa?

—El dibuix, la pintura, l’art en general.

—Caram! Un artista! Doctor, no me n’havia dit res…

—Sí… –contestà el pare–, Miquel Àngel Buonarroti. 
Fa poc ha pintat la seua Capella Sixtina particular…

Pablo va contenir el riure davant el comentari del seu 
pare. Feia unes quantes setmanes havia fet un graffiti 
impressionant a la paret del pàrquing de l’apartament 
de la platja. Era la paret perfecta, àmplia i blanquíssima, 
i el resultat fou espectacular: una de les seues millors 
obres. Però l’enxamparen per culpa d’una veïna xafar-
dera i l’obligaren a repintar la paret. Li costà tres dies de 
capes i més capes de pintura blanca fins a ocultar la seua 
obra de colors llampants. Ara ho trobava divertit, però 
aleshores no li havia fet gens de gràcia.
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Vicent l’observava somrient i en silenci mentre el pare 
li relatava el fet, afegint-hi comentaris mordaços.

—Tal vegada si no haguera signat la magnífica obra 
amb el seu nom i segell personal…

—Quin és el teu segell? –preguntà Vicent.

—Una «P» dins una espiral roja –respongué Pablo tot 
dibuixant amb el dit sobre les estovalles.

—M’agraden les marques personals, els segells d’autor, 
com els dels canterers de l’Edat Mitjana. No t’has fixat mai 
en les marques de les pedres de les catedrals? Mira, m’aca-
bes de recordar una cosa. Escolta, demà, quan acabes el 
teu treball –afegí mentre mirava el pare com si sol·licitara 
el seu permís–, vull ensenyar-te una cosa. Són uns dibuixos 
vells que vaig trobar fa molts anys. A mi em semblen me-
ravellosos, però m’agradaria saber-ne la teua opinió, com a 
artista. Estic segur que no et deixaran indiferent.

El primer dia treballà sense descans. Començà amb el 
primer tema i se sorprengué de tan bé com el recorda-
va. Ja l’havia estudiat a principi de curs, atés que l’havia 
iniciat amb energia. «Arrancà de cavall, parà de burro», 
va repetir-se mentalment la frase que solia dir-li l’avi. A 
aquest ritme, en una setmana tindria controlat tot el lli-
bre. El pare havia establert que totes les vesprades, de 
set i mitja a vuit, li preguntaria el tema del dia. Si demos-
trava que se’l sabia bé, tal vegada podria acabar abans 
de temps aquella reclusió.

Després de dinar, féu una estona de migdiada. Entre la 
calor i la digestió del menjar, a aquelles hores era impos-
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sible estudiar. Ho reprengué més tard, fins que arribà el 
pare a preguntar-li la lliçó. La bordà. Reis Catòlics, expul-
sió dels jueus, Cristòfol Colom, Maquiavel… Va veure la 
cara de satisfacció de son pare, que el felicità pel resultat 
i es va sentir bé. Però encara li agradà més la satisfacció 
personal pel deure acomplert.

—Com veus, ets perfectament capaç de fer-ho. No hi 
ha més secret per a aprovar que treballar de valent i tirar-
li horetes.

No li va contestar. Ell ja sabia que era «perfectament 
capaç». El pare tenia raó, no hi havia cap argument per a 
rebatre les seues paraules. I decidí callar.

—Au!, ix a fer una volta, que et pegue l’aire. No volies 
córrer un poc? Hi ha una pila de camins per la muntanya– 
i els assenyalà a través de la finestra oberta.

—Sí, ara després, quan baixe un poc més el sol. Abans 
vaig a buscar Vicent. Vaig quedar amb ell que ho faria 
quan acabara d’estudiar, vol ensenyar-me no sé què.

Va trobar Vicent traginant per fora, al jardí d’accés a 
l’edifici. Estava agenollat, al costat d’un parterre de flors.

—Ei, xicot, com t’ha anat? Ja t’han passat revista?

—Sí, sí, bé. Què fas?

—Instal·lant gomes de reg per degoteig. Això m’estal-
viarà haver de regar a mà tots els dies i, sobretot, estalvia-
rem aigua, que amb l’estiuet que ens està fent i la sequera 
que patim… Va, vine, em llave les mans i anem a veure 
allò que et vaig dir.

Pujaren fins a l’últim pis per una escala de servei que 
arrancava de la cuina. Aquell edifici era un autèntic labe-
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rint. Caldria temps per a arribar a conéixer cada passadís 
i cada habitació. Pablo va desitjar no trobar-se mai per 
allí, sol i de nit. ¿Per què feien tanta por els grans edificis 
buits, aquells destinats a albergar-hi molta gent, com els 
hospitals, col·legis vells o centres comercials?

En arribar al tercer pis, una porta els va conduir a una 
nova escala, bastant més estreta.

—Creia que tan sols hi havia tres pisos.

—Encara n’hi ha un altre, en una mena de forat sota 
la teulada. Fa uns anys que l’utilitzem per a emmagatze-
mar-hi andròmines. Però, com ara veuràs, sembla que en 
altres temps l’utilitzaren per a altres coses.

Van entrar en una habitació allargada pleníssima de 
caixes de cartó. Estava un poc fosc, hi havia tan sols dues 
finestres, una a cada extrem, però les caixes obstaculitza-
ven el pas de la llum. Hi feia una calor sufocant.

—Fa frescoreta, eh? –va bromejar Vicent–. És lògic, 
estem just davall la teulada –i assenyalà el sostre a dues 
aigües damunt els seus caps–. Vine, ho veuràs millor al 
costat de la finestra. Tal vegada hauríem d’haver pujat al 
matí, no sé si ho veuràs molt bé ara, amb aquesta llum.

Pablo va tardar uns instants a adaptar els seus ulls a 
la penombra. Ajudà Vicent a moure una pila de caixes 
que impedia el pas a l’extrem de l’habitació. I en passar 
a l’altre costat, s’hi quedà bocabadat. Dibuixades a la 
paret, cobrint-la gairebé totalment, va descobrir unes 
imatges precioses, possiblement els dibuixos a carbo-
net més bonics que havia vist mai.

Eren fantàstics. N’hi havia des de petits, de tan sols 
uns centímetres, fins a dibuixos enormes de figures de 
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mida real. Tot el perímetre de l’andana estava cobert per 
aquests dibuixos. Els acompanyaven dates i anotacions 
als laterals, i en els més grans, una mateixa signatura: 
una «J» tancada en un cercle evidenciava que tots eren 
obra d’un mateix autor.

Pablo s’hi acostà per a contemplar millor una d’aque-
lles jotes, a l’altura dels seus ulls. Signava un retrat me-
ravellós sobre la finestra, just davall l’angle de la carena. 
Era el més alt, el devien haver pintat sobre una escala, 
i semblava presidir l’estança. Era el retrat de mig cos 
d’una dona jove, amb el cabell solt al vent. Era realment 
guapa, amb un somriure enigmàtic, com el de la Mona 
Lisa.

—«J» –va murmurar Pablo resseguint la forma de la 
lletra amb el dit–. Què voldrà dir?

—«Josep» –va contestar Vicent–. Vol dir «Josep». Era 
el nom de l’autor.

—Com ho saps?

—Vine, fixa-t’hi. Jo crec que els dibuixos comencen 
ací, a la paret de la dreta. I després continuen cap allà, 
en el sentit de les agulles del rellotge. Veus? Mira el que 
posa en aquest: «Nuestra llegada, 18 de octubre de 1938. 
Josep Fuster».

Pablo s’hi inclinà per veure la inscripció, de cal·ligrafia 
pulcra i estilitzada a la part més baixa de la paret.

—És al·lucinant! –Pablo continuava bocabadat, admirant 
un dibuix darrere d’un altre–. Aleshores, porten ací més de 
setanta anys! Tu ets l’únic que sap de la seua existència?
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—No, no. Els vaig descobrir fa molt de temps, al cap 
de poc de temps de començar a treballar ací, però ja ho 
vaig notificar, al seu dia, a l’Ajuntament del poble, amb 
la intenció que enviaren a veure’ls algú de Cultura, de 
Patrimoni, o de què sé jo. Aleshores vaig pensar, i ho 
continue pensant ara, que tenen un valor històric indub-
table. Però no em feren ni cas… Bé, per no mentir, uns 
mesos després va arribar un individu amb una càmera i 
va fotografiar-los tots. No sé d’on venia ni a on anaren a 
parar les fotos. Mai més se’n va saber res.

—Puc fotografiar-los jo també? M’encantaria veure’ls 
amb calma, n’hi ha molts. Tinc el mòbil requisat, però li 
explicaré al meu pare que no és per a parlar, sinó per a 
fer fotos.

—És clar, home! El millor és que te’n vingues demà 
de matí, amb bona llum. I si em promets que vas a res-
pectar-los com el tresor que són i que no vas a afegir cap 
obra de la teua collita damunt, pots demanar-me la clau 
i pujar ací quan vulgues. Això, clar, sempre que el teu 
carceller t’autoritze, que jo no vull embolics…

—Són flipants…, és a dir, magnífics. «Nuestra llega-
da…» –Un camió transportant presos.

—Sí. Mira aquests guàrdies amb fusells i uns gossos 
que els estan custodiant.

Pablo s’hi apropà bé per a observar-ne els detalls. El 
realisme era impressionant. Com podia aconseguir-se tan 
sols amb un carbonet? L’autor havia copsat, amb traços 
minúsculs, fins l’expressió vençuda i trista dels presos, i la 
més fatxenda dels guàrdies. Per desgràcia, gairebé no hi 
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havia llum. Tornaria l’endemà, a ple sol. Vicent tenia raó, 
aquells dibuixos no l’havien deixat indiferent.

Octubre 1938

Els feren pujar en fila als últims vagons, desti-
nats al ramat. Pep s’esmunyí fins a un racó, seguit 
per Ferran. Una vegada ple a vessar, de manera 
que gairebé no podien ni moure’s, sentiren que, 
des de fora, tancaven la porta amb forrellat. 

En aquell cubicle fosc i sotraguejant perderen la 
noció del temps. Tan sols unes petites reixetes a la 
part alta dels laterals deixaven entrar un poc d’ai-
re. La calor era sufocant i, quan el tren feia alguna 
parada de tant en tant, estacionant a ple sol, creien 
que anaven a coure’s com cigrons.

A mesura que el dia avançava, la set es va anar 
fent insuportable i la ferum a vòmits i defecacions, 
cada vegada més abundants, també. Pep, Ferran i 
un altre xicot dels més joves i forts ajudaven com 
podien els que estaven pitjor.

Ja de nit tancada arribaren a la seua destinació, 
on els feren baixar dels vagons i els distribuïren 
en uns quants camions envelats. De nou en mar-
xa per un camí de muntanya, els homes respiraven 
profundament gaudint del perfum dels pins i de la 
terra mullada. Una autèntica benedicció després 
de tantes hores olorant aquella pudor.
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—Anem a morir, anem a morir… –començà a re-
petir un home famèlic i tremolós a qui no coneixien.

—Eh, tu, calla ja! –el va increpar algú–. Tanca la 
boca o te la tanque jo d’una bufetada.

Al cap d’una estona, el camió, finalment, es va 
aturar davant un gran edifici allargat. Tenia diverses 
altures i estava al capdamunt d’una lloma, envoltat 
de pinades.

Sota l’atenta mirada d’un munt de guàrdies ar-
mats, van anar baixant d’un bot, a colps de culata, 
tot formant unes quantes files. Tornaren a produir-
se els comentaris. Tornaren a contar-los i després 
els feren desfilar davant uns eventuals barbers, 
que al crit de «fora polls» els afaitaren la cara i el 
cap. Una vegada rasurats, els lliuraren un caixonet 
de fusta amb un plat i una cullera al seu interior, i 
els portaren al pis més alt de l’edifici, just sota la 
teulada, on els esperaven unes lliteres amuntega-
des i desballestades.

Ferran va ser un dels primers a pujar i agafà les 
dues més pròximes a la finestra, una per a ell i la 
de dalt per a Pep.

A mesura que pujaven, esgotats totalment, ana-
ven deixant-se caure sobre els catres. Feia dos dies 
que no s’emportaven res a la boca.

—Quin dia és avui , Ferran? –preguntà Pep abans 
de tombar-se exhaurit.

—Bé, «avui» ja és «demà», així que… 18 d’octubre.
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—Felicita’m, doncs, amic, avui és el meu aniver-
sari, quinze anys!

—Per molts anys, Pep –xiuxiuejà Ferran mentre, 
amb un fastigós sac d’arpillera, cobria el xicot, que 
ja havia començat a roncar suaument.




