
Barcelona 1938

Aquesta història comença a Barcelona el 1938. En aquests moments Espanya

està trencada, immersa en una guerra fratricida on es veuen les tendències més

obscures i torbes de l’ésser humà. Enmig de tot aquest espectacle macabre hi

és el Pep, un noi de 18 anys que intenta fer la seva vida com pot a la capital

catalana.

En Pep porta els seus cabells castanys a l’aire quan camina per les Rambles

com un barceloní més, però quan parla el seu tancat accent delata que es

d’Olot. Tot i que té molt afecte per la seva ciutat natal, Barcelona li fascina.

Sobretot les rambles, aquell carrer on es junten les quatre estacions de l’any. Li

encantava passejar per aquella part de Barcelona els matins de diumenge, on

intentava escaquejar-se d’anar a missa per descobrir els indrets de Barcelona

pel seu compte.

Un diumenge d’estiu, al tornar a casa, en Pep es va trobar al seu pare assegut a

la butaca del menjador plorant de manera desconsolada. En Pep es preguntava

que li passava al seu pare, i es va apropar a ell per intentar averiguar-ho. Quan

va posar la mirada sobre el periòdic que subjectava el seu pare ho va

comprendre tot. En lletres majúscules, el titular deia: “Azaña convoca a la

guerra a tots els catalans en edat de servei”. La desesperació ara s’apodera

d’en Pep. El president de la República havia convocat la que avui dia es coneix

com la Lleva del Biberó, i en Pep estava obligat a formar-ne part. Conscient de

la seva  situació, s’abraçà al seu pare i començà a plorar amb ell.

El dia següent ja havien vingut a buscar-lo a les primeres hores del dalt matí. Els

van portar cap a la base de l’Exèrcit Popular, on s’encarregarien d’instruir-lo a ell

i a trescents nois més. Durant les següents setmanes va canviar la seva baldufa

per un fusell, el qual va a aprendre a netejar, carregar, muntar, i sobretot

disparar. Tot i així, ell i els seus companys eren encara uns novats quan el seu

sargent els va reunir una tarda per explicar-li’s la situació. Segons aquell home



calb de mitjana edat, aquell pilot de trescents adolescents que amb prou feines

sabien afaitar-se ja estava preparat per anar a combatir les tropes franquistes

Van abandonar la base amuntegats en uns quants camions els quals els

conduirien cap a la desembocadura de l’Ebre, on per aquell moment estava

situat el front de batalla. Com el viatge cap al sud de Catalunya era llarg, en Pep

va aprofitar el viatge per  conversar una estona amb el noi que tenia al costat.

Aquell noi es deia Joan i provenia de Lleida. Tenia els cabells rossos i era

bastant escanyolit. Tot i no haver-se conegut en les setmanes anteriors, van

intimar bastant durant aquell viatge, en el qual es van explicar mutuament les

seves pors i angoixes.

De fet, en Pep es va sentir una mica compungit quan van arribar a l’Ebre, ja que

era conscient de que potser no tornaria veure a l’únic amic que havia fet des de

que va sortir de Barcelona.

A partir de llavors va començar el veritable malson pel nostre protagonista. En

menys de vint-i-quatre hores de la seva arribada ja es van veure submergits de

ple en l'atmosfera bèl·lica de la Batalla de l’Ebre. Els que estaven allí encara no

ho sabien, però aquella batalla dècades més tard seria catalogada com un dels

episodis més decisius i alhora sanguinaris de tota la Guerra Civil.

Durant els pròxims tres mesos la vida del Pep es va convertir en la més tètrica

de les rutines. En comptes d’aixecar-se amb el cant dels ocells eres en les

granades enemigues les que ocupaven aquesta funció. Durant el dia, els sorolls

de les metralletes eren habituals. Poc a poc, la situació va començar a afectar

severament al Pep. Cada vegada notava més aquella sensació a l'estómac

anomendada fam, tenia els colzes destrossats d’estar ajupit amb el fusil, i poc a

poc el brill dels ulls s’estava desvaïnt.

En quant a la situació global de la guerra en sí, tampoc era massa

esperançadora. Els republicans van començar guanyant la batalla de l’Ebre,



però poc a poc la situació s’estava revertint. Una forta contraofensiva duta a

terme per nazis, italians i marroquins feia que “los rojos” estiguessin reculant

cada vegada més. Fins que un dia els republicans van quedar totalment

desbordats.

Els records del Pep sobre aquell dia eren difusos. Ell es va a despertar a mitjanit

amb el brull d’una emboscada franquista, la qual estava massacrant als seus. Al

ser conscient de la situació, va agafar el fusell i es va reunir amb uns quants

companys per defensar de la manera possible les posicions. Malgrat els seus

esforços, aquests van ser en va, ja que estaven en una clara inferioritat

numèrica. Els seus companys van anar caient, ferits o morts, fins que només va

quedar ell. Llavors va intentar trobar un amagatall, i durant els deu minuts més

llargs de la seva vida va romandre en silenci absolut, per evitar ser descobert.

Aquest tens silenci va ser trencat  quan va notar el tacte del fred metall al clatell.

Al seu costat tenia un soldat marroquí, el qual li estava xisclant coses no massa

agradables a cau d’orella. Tot i no entendre una palabra d’àrab, en Pep va

comprendre el missatge: va deixar l’arma al terra i va aixecar les mans en senyal

de rendició. Ja ho veia tot perdut quan el soldat va apretar el gatell. Cric. En

comptes d’haver estallat la pólvora, només s’havia escoltat un simple cruixit.

L’escopeta del marroquí s’havia encasquillat.

El soldat, veient la impossibilitat de matar en Pep, li va propinar un cop amb la

culata com a alternativa mentres maleia en àrab. El marroquí se’n va anar d’allà

xiuxiuejant en el seu idioma, mentres en Pep jeia inconscient i amb la cara plena

de sang.

En Pep no sap quantes hores va quedar inconscient. L’únic que recorda es com

algú li despertava amb unes palmades al rostre.

-Pep, què hi ets? Vinga, desperta- digué una veu familiar.



Per a la seva sorpresa, aquella veu pertenyia al seu amic Joan, aquell amic amb

el que no comptava en tornar a veure. De seguida li va posar al corrent de la

situació. Aquella ofensiva sorpresa havia estat devastadora, tot els campaments

i les trinxeres havien quedat destrossades. En quant al nombre de víctimes,

millor no parlar-ne. Dels tres-cents soldats que conformaven aquell pilotó que

mesos enrere es dirigia a guanyar la batalla de l’Ebre, només quedaven vius en

Joan i en Pep. Ells, evidentment, encara no ho sabien. Ells s’assebenterien

d’això quan un oficial republicà els va visitar a l’hospital per compartir-li’s la

tràgica estadística.

Des del final de la Batalla de l’Ebre, tot va succeir molt ràpid. Catalunya i la resta

del territori en mans dels republicans va anar caient, i era només qüestió de

temps que el bàndol nacional guanyés la guerra. Fins que el primer dia d’abril de

l’any següent es va escoltar per ràdio <<(...) Han alcanzado las tropas

nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado>>.

Ara ja havia acabat la guerra, però tot i així el Pep no podia tornar a casa

encara. Havia combatut a la Guerra Civil, però encara no havia fet el servei

militar obligatori. Va haver de passar dos anys més a Cadis fent la “mili”.

Un cop acabat aquest llarg parèntesi, en Pep ja sí que podia tornar a casa. Però

abans necessitava diners per comprar el bitllet de tren: es va veure obligat a

vendre el rellotge que en la seva família havia passat generació rere generació.

Al dia següent ja estava a les Rambles de nou, com acostumava a fer cada

diumenge abans de la seva marxa precipitada. Es va parar davant del port i va

treure de la butxaca la xapa que immortalitzava la seva etapa com a soldat. Sota

la llum del Sol relluia l’inscripció metàl·lica: “Josep Barba”. Va llançar la maleïda

xapa al mar i es va quedar mirant a l’horitzó, pensatiu.

El Pep havia tornat a casa.


