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AVANÇAMENT EDITORIAL

Coneixeràs un infern
En aparèixer per la porta, vaig recular in-
tentant trobar un refugi el més lluny possi-
ble del meu enemic.

–Vaja, vaja, vaja... Mira qui hi tenim
aquí! Un pardalet que fuig i, educadament,
torna al seu niu – va fer ell amb una rialleta
cínica, per canviar el to d’immediat –. Per
què t’has escapat?

– Perquè no vull estar ni un dia més aquí
– va ser la meva resposta sincera que, tot i
l’espant que sentia, va sortir disparada de la
meva boca sense que pogués fer res per re-
tenir-la.

– Vols dir que et tractem malament?
– Sí, i molt. Això és com l’infern, o pit-

jor...
– I on pensaves anar, desgraciat? No

veus que no tens ningú, ni família, ni casa,
ni lloc on jeure? Que ets un perdut? – va
cridar, apropant-se fins el meu rostre. Jo,
acorralat i en no poder recular més, em
vaig quedar clavat a la paret, mirant al ca-
pellà amb els ulls desorbitats per la por.

– No ho sé, a qualsevol racó – vaig res-
pondre.

– A morir-te de gana, oi?... No, ja t’ho
diré jo on anaves. Tu anaves a veure als del
Patronat i explicar-ho tot; però no te’n has
sortit perquè tot el col·legi està vigilat. Sem-
pre t’he tingut aversió perquè he vist en tu
un xicot llest i decidit, però no imaginava
que poguessis arribar tan lluny. Aquest pas

que has donat et costarà car, però molt car,
i el ploraràs fins a penedir-te’n.

– Li prometo que no volia fer res del que
vostè diu, sols volia...

– Prou! – va rugir, clavant-me un cop de
puny i fent-me caure per terra. –Prou, ho
sents? Aixeca’t!

Jo, tremolós i adolorit, em vaig posar
dempeus.

– Així que això és un infern?... Doncs ara
sí que sabràs què és un infern! En coneixe-
ràs un i tindràs temps de penedir-te d’haver
donat aquest pas. Ara segueix-me!

Tots dos vam sortir del despatx. Jo puja-

va les escales seguint el mossèn. Cap a on
em portava?

El capellà va trencar el silenci.
– Recordes aquella cambra de les golfes?

Doncs serà la teva habitació a partir d’ara.
Un cop arribats allà, el capellà va obrir la

porta i m’etzibà una empenta fent-me en-
sopegar i caure de cara a terra. La porta es
va tancar i una foscor terrible va envoltar la
meva ànima, orfe d’amor i carregada d’odi.
Odi! Odi! Aquesta era la paraula que em re-
petia en veu baixa i sense parar.

DIJOUS 2 DE JULIOL

Durant els primers moments tan sols en-
certo a plorar pel dolor sofert a causa de la
caiguda i el cop de puny, però desprès arri-
ba allò més terrible: la por. Sol, a les fos-
ques, sense saber el temps que hauré de ro-
mandre en aquesta cofurna, com dins un
calabós. Encara recordo les darreres parau-
les del capellà pronunciades al despatx. El
Patronat, o més ben dit el president de l’or-
fenat, ignora les ignomínies que sofrim. La
monja i el capellà tenen por que algú cone-
gui què succeeix dins aquestes parets? Tot
és confús, i més en la foscor d’una cambra
que no té ni una finestra per respirar, ni tan
sols una escletxa per poder distingir si és de
dia o de nit.

Palpant les parets calculo les dimensions
del lloc. Deu tenir uns vuit o deu metres de
llarg per cinc o sis d’ample i sols conté tres
objectes: un llit, una cadira i un orinal. Un
fet significatiu em torba. Si aquesta cambra
sempre ha estat tancada, com és possible
que hi hagi un llit? Hi ha dormit algú abans
que jo? Perquè ningú coneixia la meva in-
tenció d’escapar i no ho poden haver dis-
posat en tan poc temps.

Per fi, esgotat, em llenço al damunt del
llit tractant de dormir, tot i que la por no
em permet tancar els ulls. Què passarà ara?
M’hi quedaré per sempre més? I, per da-
munt de tot, hi ha aquesta foscor que em
cega l’esperit. Tinc por. Per tot. Dins les
ombres veig la cara del capellà amb el seu
somriure pèrfid, enutjat, rogent, tal i com
l’he vist al despatx en el moment de clavar-
me el cop de puny.
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les golfes? Doncs serà la
teva habitació a partir d’ara

Així que això és un infern?
Doncs ara sí que sabràs què
és un infern!
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DIVENDRES 3 DE JULIOL

És de nit o de dia?
Les hores passen lentes. Desitjo que arribi
el dia per poder veure una mica de llum,
encara que només sigui per l’escletxa de la
porta. Una suor freda i enganxosa em co-
breix el cos. Dec tenir febre, sens dubte
produïda pel temor i l’estranya atmosfera
que es respira aquí dins. Quina hora deu
ser? És de nit o de dia? Ajupit, miro per so-
ta la porta, però el desencís més gran em
colpeja, doncs alguna cosa col·locada per
la part de fora cobreix la petita escletxa de
la porta. Què intenta fer amb mi el cape-
llà?

Les seves paraules havien estat força
clares: coneixeràs un infern! Era aquell
lloc, potser? Fins on arribaria la crueltat
d’aquell home? Ell, que predicava que fés-
sim el bé, que deia missa, ens confessava i
donava la comunió. Necessitava algú que
m’ajudés a comprendre. I mentrestant les
hores passaven, els rellotges les marcaven
com sempre amb el seu pas mesurat i im-

placable, però jo no les sentia.
Quan desperto no recordo res del que

ha succeït fins que el coneixement reneix.
Quantes hores fa que sóc tancat? S’han
oblidat de mi? Passats uns instants sento
passes i una clau que gira al pany. La porta
s’obre i el llum que hi entra m’encega per
uns moments, però reconec la silueta del
capellà a través de la claror. Deixa damunt
el llit un paquet, un fuet i una llanterna.

–Menja!– ordena, obrint el paquet.
A pesar de l’ensurt, el dolor i la por, la

gana és enorme, de manera que no ho re-
fuso. El capellà encén la llanterna després

de tancar la porta i la deixa damunt la ca-
dira mentre, amb el fuet darrera seu, pas-
seja per la cambra.

–Per què et vas escapar? – pregunta.
–Ja ho he dit, perquè n’estic fart de ser

aquí.
– On volies anar?
– A qualsevol lloc, no ho sé.
– Mentida! Estaves d’acord amb els al-

tres!
Paro de menjar i estranyat pregunto:
– Quins altres?
– No crec que ignoris a qui em referei-

xo.
– No l’entenc, jo em vaig escapar tot sol.

Ningú ho sabia.
– Així doncs, pretens que em cregui que

a tots tres se us va acudir escapar-vos alho-
ra?

– No ho sé, però quins altres?
– Encara que ja ho saps, t’ho diré. En Ve-

ga i en González.
– No en sé res, li ho juro. Jo ho vaig fer

sense saber que ells tenien intenció de fugir.
– Bé, el fet és que ja els hem arreplegat,

però al menys ells han estat més nobles que
tu, ja que han confessat que entre tots tres
pensàveu anar a parar al Patronat.

Quatre imatges del
Patronato Ribas que
surten al llibre:
l’exterior, la capella,
l’aparell de raigs X i
una aula
POL·LEN EDICIONS

La porta s’obre i el llum que
hi entra m’encega per uns
moments
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L’oferta
– Mentida! – exclamo, alçant-
me –. Això ho fa per a contra-
dir-me.

– Calla! – replica el capellà,
donant-me una empenta i fent-
me seure al llit altre cop –. Si di-
us la veritat hi guanyaràs. Qui
dels tres ho va pensar això
d’anar a veure al Sr. Carner?

– Ja li he dit que no ho sabia.
Si els altres dos li han dit això és
que menteixen, però per a mi ja
pot fer el que vulgui.

– T’agradaria sortir d’aquí? –
pregunta, canviant de to de sob-
te i seient al llit a la meva vora.

– Sí, encara que fos per anar
tancat a l’Asil Durán.

– No, no és res d’això. No in-
teressa que ningú sàpiga que es-
teu tancats. Tothom creu que
sou fora. Lluny d’aquí.

– Així doncs, què he de fer
per sortir d’aquí?

– Jo t’ho explicaré. En Vega i
en González són nois dolents.
Veient-los la cara ja endevines el
seu temperament, però tu, com
t’ho diria?... Ets molt diferent.
Ets més jovenet. Quants anys
tens ara?

– Nou.
–A més a més, fas cara de

llest i m’agrades. Així doncs,
t’agradaria sortir d’aquí?

– I on aniria?
– Viuràs a casa meva, vull dir a la cam-

bra on jo visc. No et faltarà de res.– res-
pon, mentre s’apropa fins a col·locar una
de les seves mans a la meva cintura i
m’acarona amb l’altre –. Què respons? –
pregunta per fi amb una veu melosa molt
diferent a la del dia anterior.

–El que jo vull és sortir d’aquí i anar
amb els altres companys.

– Això no pot ser, ja que t’escaparies de
nou. Has de triar, vols venir amb mi o po-
drir-te aquí i que se’t mengin les rates?

– Tot menys estar una hora més aquí.
Crec que pararia malalt o boig.

– Està bé – diu ell. Aleshores m’agafa,
em seu a la seva falda i apropa el seu ros-
tre al meu. Sento l’alè i el baf pudent vora
meu en l’intent de fer-me un petó. M’hi
resisteixo, fent forces per separar-me’n,
però com que el capellà és més fort gua-
nya i em fa el petó. En sentir les mans del
capellà a les meves parts intimes com-
prenc amb claredat els motius de la pro-
posta i tota la meva sang fogosa s’hi re-
bel·la. Tot l’odi acumulat dins meu es
deixa anar i, amb la ràbia més profunda,
clavo una mossegada al coll del mossèn.
Un crit horrorós ressona dins la cambra
mentre jo rodolo per terra i ell es porta la

mà al coll, retirant-la plena de sang. Tot
seguit agafa el fuet i amb la boca mig clo-
sa deixa anar un rugit.

– Gos, més que gos! Ara sabràs qui sóc
jo!

I sense afegir res més comença a acar-
nissar-se damunt meu. Un sofriment in-
tens i terrible m’arrenca crits de dolor i
horror fins que caic a terra sanglotant.
Quan el capellà ja s’ha desfogat, jo jec da-
munt el paviment mig inconscient.

– Ja t’ensenyaré jo a ser més dòcil! Ara
sí que patiràs, i et prometo que en molts
moments desitjaràs que et vingui a veure.
Ho demanaràs com ara demanes la llum
del sol, però no seràs tu, sinó el teu estó-
mac.

En despertar, sento unes fiblades agu-

des a l’espatlla. Només el pes de
la camisa ja em produeix un
patiment terrible. Tot el meu
cos és una massa dolorida. Pro-
vo d’alçar-me, però el sofri-
ment i la debilitat m’ocasionen
tal mareig que se’m fa impossi-
ble mantenir-me en peu. Així
doncs, em deixo caure al llit on
hi passo hores, o potser minuts
que semblen hores. De nou
provo d’incorporar-me i, re-
colzat a la paret, intento arribar
fins la porta quan la meva mà
topa amb un objecte que hi ha
damunt del llit. A les palpentes
reconec un plat amb menjar.
Sense pensar-ho dues vegades
hi aboco el cap com si fos un
garrí, devorant-ho àvidament.
Què hi ha dins el plat? No ho sé
ni m’importa. Sigui el que si-
gui, omple l’estómac i tan sols
això és el que compta.
Els dies passen i la porqueria de
l’orinal s’acumula i cau pels
costats. L’atmosfera es torna ir-
respirable per moments. I la
gana! Necessito menjar alguna
cosa, el meu estómac ho dema-
na a crits i sento unes punxades
interiors insuportables. Tan
fortes són, que a estones m’en-
tretinc rossegant el cinturó dels
pantalons.
Quan em trauran d’aquí? I si
surto, on em portaran? Què

se’n ha fet d’en González i en Vega? Tot
és un enigma i cal agafar-ho amb valor i
resignació. I esperar. Però, val la pena
viure d’aquesta manera? Per això em van
portar al món? Què li diran al meu pare
quan vingui a veure’m, si és que ve?

Molts interrogants i cap resposta.
Mentrestant, cada dia més decaigut mo-
ralment i física, però amb més odi i ran-
cúnia. Hores de tortura i avorriment es-
piritual, hores de pensar, hores que no
oblidaré mentre visqui.

Obriu, obriu!
Altre cop la gana, més ben dit la fam que
em devora. De nou aquells dolors tan aguts
al’estómac. Hi ha moments en què em re-
bolco damunt del llit deixant escapar ge-
mecs per tal de minvar-los. Arrossegant-
me, arribo fins la porta, picant-hi amb els
peus amb ràbia. Quan em canso de colpe-
jar, crido com boig llençant gemecs que em
surten del fons de les entranyes. Cada ge-
mec és un tros d’ànima esquinçada. Sense
veure la llum, odiat, oblidat i a les acaballes
per la tortura de la manca d’aigua i menjar,
amb el terra ple de porqueria i a ple juliol.
Es pot imaginar horror més gran per un

Has de triar, vols venir amb
mi o podrir-te aquí i que se’t
mengin les rates?

Joan Capmany
Gallart de jove amb
la seva esposa,
Amèlia Font
POL·LEN EDICIONS
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noi de nou anys que l’únic pecat
que ha comès ha estat el d’inten-
tar escapar d’un infern? Cada
cop que hi penso la ira em cega i
de nou em venjo amb la porta
com si la pogués esbotzar.

Esgotat per l’esforç, m’hi arra-
cono intentant dormir a fi de po-
der calmar aquest patiment tan
intens. De sobte, desperto en es-
coltar el so d’unes passes per les
golfes. Deu ser la mateixa gana
que em fa sentir sons inexistents.
Novament el soroll es repeteix i
jo, amb el peu, colpejo fortament
la porta sense interrupció, com
volent gastar les poques energies
que em resten. Però no, no ha es-
tat un engany. Les passes de di-
verses persones s’apropen a la
porta. Sento veus i finalment al-
gú que pregunta:

– Qui hi ha aquí?
– Jo!
– Qui és?
–En Campmany! Obriu,

obriu, que m’ofego!
Les passes s’allunyen de nou

mentre m’incorporo i, agafat a la
porta, em poso de genolls. En
mirar a terra veig llum i els ulls
sem’omplen de llàgrimes en dis-
tingir aquella fina línia de claror.
Feia tant que no la veia! El soroll
de passes es torna a sentir i algú
apropa la boca al pany i crida:

–Campmany, on són les
claus? No les trobem

– No ho sé. El mecànic en deu tenir al-
guna. – responc amb un fil de veu.

– Espera’t, ara van a buscar-les. Sóc en
Notó, hi ha també l’Amadeu i en Tur.

Per fi, passats uns minuts incalculables,
algú torna amb les claus. Mentre les proven
jo, recolzat a la paret, m’incorporo vora la
porta. De sobte, aquesta s’obre donant pas
a un devessall de llum tan intens i indes-
criptible que m’encega. Em tapo els ulls
amb les mans mentre caic a terra sense sen-
tit. L’emoció, la llum i la debilitat han aca-
bat amb el meu cos maltractat i ja sense cap
defensa. És el dia 19 de Juliol de 1936. He
estat reclòs disset dies en aquest infern.

20 DE JULIOL DE 1936

La llibertat!
En despertar, altre cop la foscor. No recor-
do que m’han alliberat de l’infern on el ca-
pellà m’havia tancat. En passar-me les
mans per la cara em trobo els ulls tapats.
M’alço espantat, però una mà, amb suavi-
tat, em torna a jeure mentre diu: “Has de
tenir paciència”.

Sara, tal és el nom de l’infermera que té
cura de nosaltres, és una bona dona. Co-
neix el meu pare, ja que han treballat junts

al’Hospital de Sant Pau, i em té molta esti-
ma. És vídua, amb un fill que va morí de
ben petit. Es sacrifica pels malalts i sap,
amb el seu afecte, allunyar-los el dolor
moral i físic. Em posa la mà al front i diu:

– Fins la tarda, als voltant de les set, no
et pots treure la vena dels ulls, doncs la
claror et faria mal.

– Quina hora és ara?
– Les dues.
– Com és que ja no sóc en aquell forat?
– Després t’ho explicarem. Ara descan-

sa. Estàs dèbil i tens febre.
– Em vull llevar.
– No, tingues paciència. Fes-ho per mi.
– Per vostè ho faria tot. És molt bona

amb nosaltres.
– Apa, dorm. Tancaré el finestró.

Una imatge alegre
de Joan Capmany
Gallart amb un timó
a la mà
POL·LEN EDICIONS

– D’acord, però no marxi del
meu costat. Tinc por de tornar
allà.
– No hi tornaràs més. Tot s’ha
acabat.
Ella tanca el finestró i ve a seure
al meu costat.
– Doni’m la mà. Així, ara estic
segur. A prop seu no tinc por.
Transcorren uns minuts a les
fosques mentre m’adormo. De
sobte m’incorporo esglaiat, però
ella em cobreix amb el llençol i
em besa el front. I que n’és de
dolç aquest petó de mare.
Quanta tendresa i bondat hi ca-
ben en aquest gest i que feliç em
sento.

Ha esclatat
la guerra
– Són les set i quart i el sol ja
se’n va. Ara et trauré la vena.
Per fi em va desembolicar els
ulls i vaig poder veure la claror
de nou. A través dels vidres con-
templava la muntanya que hi
havia al davant, amb els arbres
verds i el cel blau, i també el ros-
tre d’ella, pur i bonic, que em
somreia.
– Expliqui’m què ha passat. Com
és que em trobo fora d’aquell ra-

có?
– Ha esclatat la guerra. Les monges han

fugit perquè els milicians estan cremant ca-
pelles i matant sacerdots.

– I aquí, què ha passat?
– Totes les germanes han marxat disfres-

sades d’infermeres, menys la “Madre” i
mossèn Joan, que fan de mestres.

– Mossèn Joan?
– Sí, com que s’ha portat bé amb els

nois, no han volgut que marxés.
– I ara on és?
– A baix, a la classe. Per què?
– Perquè és ell qui em va tancar allà.
Aleshores li vaig explicar tot el que havia

passat, ometent el les obscenitats del cape-
llà.

– Ell? Mossèn Joan et va fer això?
– Sí, i el voldria veure. No diu que maten

els capellans! Doncs el denunciaré!
– No ho facis. No vulguis que mai pesi

sobre la teva consciència un remordiment
igual. Oblida-ho tot, ara ja ha passat. I creu-
me, si tinguessis mare, et diria el mateix.

– És que... No podré resistir tornar-lo a
veure.

– Em fas por. En el teu rostre veig que no
em creuràs. Tu mateix. Jo ja t’he avisat.

– Sí però, que hagués passat si jo no arri-
bo a cridar i m’obren?

– No ho sé.
– Jo sí que ho sé...

No recordo que m’han
alliberat de l’infern on el
capellà m’havia tancat


