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	 	 	 	 Nosaltres	som	una	part	de	la	terra
	 	 	 	 i	ella	és	una	part	de	nosaltres...
	 	 	 	 	 	 Seattle*

	 	 	 	 Allò	que	val	és	la	consciència	
	 	 	 	 de	no	ser	res	si	no	s’és	poble.
	 	 	 	 	 V. Andrés Estellés

Tavernes Blanques a l’Horta de València estant.
Primeries de 1957

Aquell	 zum-zum	 molest,	 llefiscós,	 aquell	 brunzir	
implacable,	 li	 trencà	 el	 petit	 son,	 la	 lleu	 becadeta	
d’havent	dinat,	tan	necessària	com	reparadora	per	a	

ell.	Sobtadament	es	va	sentir	ple	fins	a	vessar	d’un	odi	immens	
envers	aquell	eixam	de	mosques	infectes,	menyspreables	que,	
tot	i	haver	estat	atretes	en	un	principi	per	les	deixalles	del	dinar,	
aviat	havien	canviat	d’objectiu	i	l’havien	mamprés	llançant-se-
li	a	sobre	amb	una	voracitat	canibalesca.

—Mosques	de	Déu!
Amb	aquesta	exclamació	que	 li	 isqué	de	 l’ànima	amb	una	

veu	rogallosa,	fruit	d’una	situació	epígona	del	binomi	fartera-
somni,	va	esgarrar	el	silenci	de	la	casa	abruptament.	Es	va	alçar	
feixugament	de	la	cadira	i	arrossegant	els	peus	unflats,	potser	
per	la	mala	postura,	s’adreçà	cap	a	l’excusat,	lentament,	sense	
cap	pressa,	mansuet.

*	 Seattle:	 Gran	 cabdill	 dels	 indis	 Duwamish.	 La	 pàtria	 Duwamish	
s’estenia	més	o	manco	pels	territoris	que	coneixem	com	l’estat	de	Washington,	
al	nord-oest	dels	EUA.	Els	fragments	que	apareixen	en	el	llibre	estan	extrets	
del	seu	amarg	discurs,	lliurat	l’any	1855	al	catorzé	president	dels	Estats	Units	
d’Amèrica,	Franklin	Pierce.	
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Una	vegada	allí	va	obrir	 l’aixeta	deixant	 tot	mandrós	que	
l’aigua	s’escorreguera	entre	els	dits,	mullant-li	adés	els	palmells	
i	ara	els	tors	de	les	mans.	S’estigué	una	estona	amb	l’esguard	
perdut,	en	blanc,	encisat	per	l’harmoniós	dringar	del	líquid	es-
micolant-se	entre	els	seus	dits.

Unes	 fortes	punxades	 al	 baix	ventre	 foren	 l’avís	definitiu.	
Arribat	era	el	moment	just	per	buidar	la	bufa	de	l’orí,	cosa	que	
féu	 tot	seguit	amb	posat	de	descans	 i	 complaença.	Es	 tornà	a	
rentar	les	mans	i	al	capdavall	es	llavà	la	cara,	tranquil·lament,	
mentre	retornava	a	poc	a	poc	a	la	realitat,	al	món,	a	la	vida.

Llavors,	 com	 si	 d’una	 cerimònia	 litúrgica	 es	 tractara,	
s’eixugà	 el	 rostre,	 repenjà	 la	 tovallola	 del	 clau	 corresponent,	
tancà	l’aixeta	i	agafà	el	batidor	amb	molta	cura	per	pentinar-se	
els	quatre	pèls	que	 li	quedaven	al	cim	del	seu	cap	rodó.	Obrí	
amb	parsimònia	una	petita	ampolla	que	contenia	una	mena	de	
suc-xarop	d’aspecte	groguissó	que	tot	seguit	arruixà	al	palmell	
de	la	mà	esquerra	i	s’aventà	de	palmetades	la	cara,	el	coll	i	el	tos	
per	complir	amb	el	deure	de	ser	un	home	polit.	Una	certa	flaire	
d’espígol	esclafit	s’escampà	per	l’habitacle.

Féu	via	cap	a	la	cuina	i	quan	ja	era	allà	s’acostà	a	la	nevera.	
Feia	goig	veure	aquella	meravella	de	la	tècnica	moderna:	una	
nevera	de	gel	amb	dos	compartiments.	Al	de	dalt	s’ubicava	el	
gel	a	un	costat,	i	a	l’altre,	un	enreixat	per	a	les	vitualles	força	pe-
remptòries,	com	ara	la	carn	i	el	peix.	Al	compartiment	de	sota,	
diverses	prestatgeries	igualment	enreixades	i	a	diferents	nivells	
mantenien	al	fresc	tot	de	verdures,	begudes,	fruites...	I	allò	que	
fóra	menester.	La	fesomia	exterior,	d’un	blanc	gelat,	impol·lut,	
donava	un	toc	de	netedat	senyorial,	embellit	si	més	 li’n	cabia	
amb	l’aixeta	niquelada	per	a	desaiguar	i	els	dos	panys	de	ma-
neta	que	a	 força	de	Netol Metales	pareixien	 tenir	 llum	pròpia.	
Aquell	enginy	li	l’havia	portat	per	encomanda	el	tio	Tonico,	el	
Ferreter,	 i	 ell	 l’havia	pagat	 com	s’escau:	 amollant	 els	duros	 al	
cantó	del	taulell.	Dues	mil	cent	pessetes	costava	aquell	artefac-
te,	gairebé	una	peça	d’art,	que	havia	arribat	a	sa	casa	com	un	ex-
ponent	més	de	la	seua	situació	actual	dintre	de	la	societat,	amb	
un	passat	 polític	 aparentment	 esborrat	 i,	 allò	més	 important,	
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econòmicament	ben	situat,	amb	una	posició	sòlida.	 I	és	que...	
Sempre	no	havia	estat	així.	Ell	en	sabia	d’allò	que	se’n	diuen	
penalitats.	Era	un	immigrant	que	havia	arribat	a	València	amb	
setze	anys,	a	principis	de	l’any	1931,	encolomat	en	un	tren	de	
bestiar	que	venia	d’Extremadura.	En	un	punt	o	altre	de	la	geo-
grafia,	 tant	 li	 fa,	 cames	 ajudeu-me,	havia	muntat	 en	un	vagó	
d’aquell	tren,	i	amagat	entre	el	ramat,	ple	de	puces,	xinxes	i	ca-
parres,	havia	aplegat	a	la	vella	estació	de	mercaderies	de	Valèn-
cia	tot	escapant-se	de	la	fam	i	la	misèria	en	una	mena	de	fugida	
cap	a	allò	que	els	moderns	anomenen	"el	somni	americà",	que	
ve	a	ser	allò	de	lligar	els	gossos	amb	llonganisses,	en	versió	lliu-
re	i	a	la	valenciana	manera.

Entre	 petits	 robatoris,	 pidolant,	 i	 algun	 treball	 ocasional	
havia	anat	passant	fins	al	14	d’abril	del	mateix	any.	En	aquest	
temps,	si	més	no,	havia	aprés	a	entendre	i	mig	parlar	valencià,	
aquella	llengua	que	tan	estranya	li	va	sonar	a	un	castellà	com	ell	
quan	posà	el	peu	per	primera	vegada	a	València...

✯	✯ ✯

	 	 	 Qui	sap	si,	pel	contrari,	naixia	un	nou	infant
	 	 	 entre	un	somrís	ombrívol	i	un	plor	al·leluiant!
	 	 	 	 	 Francesc Almela i Vives

14 d’abril de 1931

Aquell	dia	a	València	hi	havia	un	riu	de	gent	i	tot	semblava	
diferent.	Immergit	en	la	gran	festa	de	la	proclamació	de	la	Re-
pública,	muntà	en	un	tramvia	ple	de	banderes	republicanes	que	
es	passà	el	dia	voltant	la	ciutat	en	un	ambient	inenarrable	fins	
a	la	matinada.	Al	remat,	cansat	de	tanta	celebració	s’arraulí	als	
seients	de	darrere	i	amb	l’engronsadeta	continuada	del	tric	-trac	
rítmic	del	tramvia	es	quedà	com	un	soc.
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El	tio	Uisso,	el	Sereno,	vigilant	de	les	cotxeres	de	Tavernes	
Blanques,	repassant	els	darrers	seients	del	vagó	abans	de	tancar	
el	llum,	se’l	trobà	dormir.

—Xiquet,	ja	s’ha	acabat	el	viatge	i	la	festa.	Au,	toca	el	dos.
El	xicot	es	despertà	d’un	ensurt	i	tot	farfallós	encara	es	posà	

a	recitar	la	lletania	apresa	aquell	mateix	dia.
—Però...	Hui	 s’ha	 proclamat	 la	República.	Ara	 tots	 serem	

iguals	i	les	coses	canviaran.	Hi	haurà	treball	per	a	tots,	no	passa-
rem	més	gana	i	els	burgesos	hauran	de	soltar	els	duros	i...

—Ai	 com	 eres	 d’ignorant,	 monyicot!	—Uisso	 no	 el	 deixà	
acabar.	Que	et	penses	que	t’anaven	a	regalar	un	tramvia	per	a	
començar?	Ala,	no	em	toques	les	castanyes	i	vés-te’n	a	casa,	que	
jo	amb	República	o	sense	he	de	fer	el	meu	treball...	I	que	no	falte!

—Però...	Jo	no	tinc	casa.
—Pos	la	pintes	!	Jo	què	vols	que	et	faça?
Aquell	 home	 esbategat,	 recremat	 per	 una	 llarga	 vida,	 es	

quedà	aguaitant-lo...
—Però	que	ignorants	que	sou!
	El	xicot	acabà	d'eixir	del	seu	somni.	De	sobte,	acabada	 la	

festa,	tornava	a	ser	aquell	orfe	perdut	i	esgarrapat,	o	més	encara	
si	en	cabia.

Proclamació de la República a València. Plaça Emilio Castelar (FSS)
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—A	mi	em	diuen	el	tio	Uisso,	el	Sereno,	i	a	tu?
—Ramon	—encara	encertà	de	dir—,	em	diuen	Ramon...	i	no	

tinc	on	anarI
—Mira	Ramon,	ací	no	et	pots	quedar,	aixina	que...	Mira,	fa-

rem	una	cosa,	darrere	de	 l’Ermita	de	 la	Mare	de	Déu,	allí	en-
front,	a	la	vora	del	Carraixet,	està	el	paller	del	tio	Soriano.	Allí	
pots	acabar	de	passar	la	nit.	Encara	més,	arreplega	les	bandero-
les	republicanes	del	tramvia	i	embolica't	amb	elles,	que	a	la	ma-
tinada	refresca.	Demà	serà	un	altre	dia.	Ah,	i	una	altra	cosa,	no	
faces	molt	de	soroll	perquè	si	escarotes	els	gossos	no	tindràs	ni	
això.
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El	15	d’abril,	a	trenc	d’alba,	el	tio	Soriano	agafà	la	forca	de	
fusta	com	cada	dia	i	féu	via	cap	al	paller.	Amb	República	o	sense	
calia	arreglar	els	bous,	ja	que	aquests	no	sabien	de	política	i,	per	
tant,	calia	estovar	un	bon	grapat	de	palla	i	preparar	el	pinso.

Arribat	al	lloc,	just	al	tall,	gairebé	li	caigué	la	rabasseta	dels	
llavis.	

—Caguendena!	I	açò	què	és?
Al	davant	va	descobrir	una	mena	d’embalum	embolicat	en	

una	gran	banderola	republicana.	Es	va	refregar	els	ulls	i	escan-
dallà	mentalment	la	seua	activitat	matinal.	S’havia	alçat	en	fer-
se	de	dia,	com	sempre.	Tot	seguit	s’havia	engolit	un	got	d’aigua	
per	rentar-se	el	budell	i	després	un	colpet	de	cassalla	per	matar	
el	cuc.	Un	sol	colpet,	eh!	Després,	a	pixar	a	l’estable...	No	havia	
fet	res	d’extraordinari	ni	begut	cap	cosa	que	li	estovara	el	cer-
vell;	estava	sorprés	però	seré.	Una	mena	de	grunys	i	gemecs	in-
desxifrables	el	tragueren	del	seu	sopor.	Allò	es	movia	i	grunyia,	
per	 tant	era	un	animal	 i	gros.	Es	gratà	 la	barba	punxosa	amb	
gest	cavil·lós.	Sempre	s’havia	dit	que	la	República	vindria	amb	
el	pa	sota	el	braç,	però	allò	semblava	un	porc	i	se	li	va	antullar	
un	gra	massa!	Que	no	devia	 ser	una	broma	dels	amigots?	Es	
girà	cap	al	canyar	per	si	descobria	quelcom,	però...	Res	de	res,	
tot	normal	com	cada	dia.	Calia	eixir	de	dubtes	ràpidament,	així	
que,	pensat	i	fet,	enlairà	la	forca	i,	nyas!,	li	aventà	furgada	a	allò	
que	grunyia.

Un	Ramon	 cansat,	 derrotat,	 amb	un	 incipient	maldecap	 a	
causa	de	tanta	festa,	tant	de	beure:	ara	d’una	bóta,	adés	d’aquella	
garrafa;	i	un	cigarret,	després	un	puro,	i	aquell	altre	una	rabas-
seta,	 i	els	càntics,	 la	pólvora	d’alguna	traca.	Tot	el	dia	 igual,	 i	
vinga	voltes	amb	el	tramvia,	 i	per	a	menjar	poca	cosa.	Estava	
desmaiat	i	molt	atabalat.	Li	féu	cas	al	tio	Uisso:	arreplegà	la	ban-
derola	gran	i	féu	via	cap	al	paller.	Havent	arribat	s’embolicà	cap	
i	tot	amb	la	tricolor	i	s’arraulí	silent	al	forat	del	mig.

Minuts	 després	 dormia	 com	 un	 soc:	 la	 festa,	 l'algaravia...	
Anava	amb	el	tramvia	com	en	un	núvol	pel	centre	de	València.	
La	gent	cridava,	cantava,	reia.	Sobtadament	canvià	el	to,	alguna	
cosa	passava,	els	crits	ja	no	eren	de	joia,	eren	de	por.	La	gentada	
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es	posà	a	córrer	cap	arrere.	El	tramvia	parà	i	es	quedà	buit	en	un	
tres	i	no	res.	La	gent	s’espentava	i	corria...

—Què	passa,	per	què	correu?
Girà	la	vista	carrer	amunt	i	trobà	la	resposta.	Una	compan-

yia	de	soldats	venien	desplegats	de	vora	a	vora	del	carrer	amb	
la	baioneta	per	davant.	Pegà	tres	passes	i	es	quedà	paralitzat;	les	
cames	li	feien	figa	i	una	por	immensa	el	tenia	tenallat.	Tenia	els	
soldats	al	damunt.	Encara	aconseguí	de	girar-se	d’esquena	però	
no	podia	córrer,	o	no	tant	com	haguera	volgut.	Es	posa	a	pegar	
crits,	però	no	li	valgué	la	casa	santa.	Un	soldat	amb	cara	de	pocs	
amics	l’engaltà:

—No	 volíeu	 república?	Ací	 la	 tens!	—Tot	 dient-ho	 li	 foté	
baionetada	al	cul	i	una	altra	i	una	altra...

—Visca	el	Rei!	Visca	el	Rei!
Al	 tio	Soriano	ara	 sí	que	 li	 caigué	 la	 rabasseta	dels	 llavis.	

Instintivament	pegà	un	pas	enrere	tot	brandint	la	forca.	
—Ja	ha	botat	la	rata!	—exclamà.
A	la	segona	furgada	a	l’embalum	li	havia	eixit	d’un	bot	un	

xicot	amb	cara	d’espantat,	estirant-se	la	banderola	republicana	
i	donant	visques	al	Rei.	

—Caguendena!	I	amb	tan	gran	bandera?	Com	quedem,	eres	
monàrquic	o	republicà?	I	a	tot	açò,	tu	qui	eres?

—I	els	soldats?	On	estan	els	soldats?	—quequejà	com	pogué	
Ramon	fitant	la	forca	i	entenent	a	poc	a	poc	la	situació.

—Quins	soldats	ni	que	hòsties!	
—Ramon...	—	somicà	el	pobre	infeliç.
—Què	collons	de	Ramon?	Jo	sóc	el	tio	Soriano	—amb	la	for-

ca	enlairada—i	ja	m’estàs	dient	qui	eres	i	d’on	véns	si	no	vols	
que	et	torne	a	punxar.

—Ramon	sóc	jo,	em	dic	Ramon...
—I	què,	com	quedem,	eres	monàrquic	o	republicà?
—El	que	vosté	mane.
—Ramon...	el	Republicà!	Menut	republicà	estàs	tu	fet.

✯	✯ ✯
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	 	 	 	 Cada	dia	duus	xerrics	sobre	rails
	 	 	 	 i	un	cabàs	ple	de	misteris...

Els	rails	i	a	sobre	el	tramvia	discorrien	com	un	element	més	
del	 paisatge	 urbà	 de	 l’Horta	Nord.	 Era,	 endemés,	 un	 impor-
tantíssim	factor	de	desenvolupament	econòmic	i	de	progrés	de	
la	comarca,	i	molt	concretament	dels	pobles	que	s'alineaven	al	
llarg	de	la	vella	carretera	de	Barcelona	des	de	la	Pobla	de	Far-
nals	fins	a	València	on	s'encavalcava	amb	 tota	 la	 sentor	de	 la	
imperial	Via	Augusta	romana,	Heràclea	als	temps	preromànics.

Just	al	límit	natural	de	Tavernes	Blanques	està	el	barranc	del	
Carraixet	i	el	llegendari	Cementeri	dels	Ajusticiats.	El	Consell	
General	de	València,	l’any	1400,	disposà	l’establiment	de	dos	ce-
menteris	al	marge	del	Riu	Sech	(Crònica	de	Jaume	I):	l’un	per	a	
soterrar	les	despulles	dels	ajusticiats	i	l’altre	per	a	desemparats.	
El	14	de	gener	de	1414	es	crea	per	privilegi	reial	la	confraria	que	
construirà	l’ermita	i	s’ocuparà	d’aquests	afers	per	caritat.	

Eixida de les cotxeres de Tavernes Blanques. A l’esquerra l’Ermita dels Desemparats. 
A la dreta, la mota del Barranc del Carraixet i l’entrada al cementeri dels ajusticiats. 
Al fons la Creu Coberta. (arxiu autor)
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Així	mateix,	en	la	mota	del	barranc,	al	costat	del	pont,	esti-
gueren	fins	a	1790	les	forques	on	penjaven	els	ajusticiats	en	una	
mena	de	macabra	exposició,	perquè	es	veiera	la	"justícia"	de	Va-
lència.	El	procés	era	el	següent:	els	condemnats	eren	executats	
públicament	i	notòria	als	patíbuls	de	la	plaça	del	Mercat	de	Va-
lència,	enfront	de	la	Llotja,	i	després,	abans	que	pudiren,	eren	
traslladats	 al	 llogaret	 anomenat	Carraixet	—origen	primigeni	
de	Tavernes	Blanques—,	on	els	penjaven	de	les	forques	fins	que	
queien	a	trossos,	es	podrien	al	ras	o	se’ls	menjaven	les	bèsties	
rapinyaires.	Una	vegada	a	 l’any	els	membres	de	 la	Confraria	
dels	Desemparats	recollien	el	que	quedava	per	terra	per	a	sote-
rrar-ho	pietosament.

Junt	a	la	paret	mitgera	de	l’antic	Cementeri	dels	Ajusticiats	
s’alçaren	a	principis	del	segle	XX	unes	naus	imponents	amb	un	
frontispici	que	a	la	part	central	tenia	tres	vies	d’entrada	per	ac-
cedir	als	hangars,	molls,	i	fossos,	i	a	la	dreta	una	vidriera	mul-

Cotxeres	de	tavernes	Blanques,CTFV(Compañía	de	Tranvías	y	Ferrocarri-
les	de	Valéncia),	a	l’argot	popular:	“Cacaus,	Tramusos,	Faves	i	Vi”.(Juan	Polit)



–20–

“La Solsida” de Rafa Arnal. L’Eixam Edicions. Tots el drets reservats 

ticolor,	com	un	retaule,	que	projectava	diversitat	de	colors	de	
llum,	com	un	arc	de		Sant	Martí	estàtic:	era	la	Cotxera,	lloc	de	
repòs	nocturn,	taller	de	reparacions	i	centre	neuràlgic	de	la	po-
derosíssima	Companyia	de	Tramvies,	un	dels	més	importants	
centres	de	treball	de	la	comarca,	atés	el	nombrós	volum	de	pro-
letaris	que	movia,	tant	els	propis	com	els	de	la	gran	quantitat	de	
tallers	i	indústries	complementàries	que	giraven	al	seu	redós.

Endemés	de	 la	 seua	 funció	com	a	mitjà	de	comunicació,	 el	
tram	via	en	feia	d’altres	força	importants	sociològicament	com	a	
centre	de	trobada	de	tota	mena	de	gent	de	tots	els	pobles	i	de	tota	
condició	social,	que	amb	les	seues	animades	converses	al	llarg	
del	trajecte	configuraven	una	privilegiada	font	d’informació	de	
tota	classe	i	de	primeríssima	mà:	els	preus	de	les	collites,	mer-
caderies	i	bestiar;	succeïts;	afers	esportius	i	 taurins	—hi	havia	
cotxes	especials	en	dies	de	corregudes	de	bous	de	forta	rivalitat	
i	expectació,	i	era	d’una	plasticitat	lluminosa	veure	aquells	va-
gons	engalanats	amb	capots,	garlandes	i	banderoles—;	noticiari	
social,	 com	 ara	 noces,	 soterraments,	 naixements,	 cencerrades...	
S'hi	 feien	 tota	mena	de	 negocis	 i	 tractes,	 així	 com	profídies	 i	
travesses	legals	o	il·legals.	El	tramvia	era	la	vida.

...	
cada	dia	al	teu	pas
tremola	ma	casa.

 (Josep Martí i Bodí)

✯	✯ ✯

A	mig	matí	tot	el	poble	coneixia	l’estranya	aparició	d’aquell	
xicot	embolicat	amb	l’ensenya	republicana	al	paller	del	tio	So-
riano.	Alguns	 veïns	 s’acostaren	per	 conéixer-lo	 i	 tot	 seguit	 el	
convidaren	a	passejar	pel	poble.	La	festa	continuava	i	ara	tots	el	
convidaven	a	menjar	i	a	beure.	Uisso,	de	la	seua	banda	estant,	
observava	sorneguer	tot	aquell	daltabaix.	

—Botija	nova,	aigua	fresca.	—xiuxiuejà.	—Ja	vorem	el	final.
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Fins	i	tot	l’ajuntament	s'afegí	a	l’esdeveniment	i	acordà	allo-
tjar	provisionalment	Ramon,	el	Republicà,	al	calabós	de	la	pre-
venció	municipal,	 ja	que	el	 fet	 simbòlic	que	encarnava	aquell	
xicot	no	podia	dormir	en	un	paller.	A	més	a	més,	havien	arribat	
notícies	al	poble	que	a	València	havien	obert	de	bat	 a	bat	 les	
portes	de	totes	les	presons.	Segurament,	en	la	societat	feliç	que	
encarnava	la	tan	desitjada	i	nova	República,	no	caldrien	les	pre-
sons,	o	molt	poques...	Vés	a	saber.

A	mesura	que	anaven	passant	els	
dies	la	festa	s’anava	apaivagant,	ja	no	
el	 convidava	 ningú	 i	 Ramon	 ja	 s’ho	
tornava	a	veure	negre	negre.	La	vida	
quotidiana	 és	 una	mena	de	 torb	 que	
tot	ho	arrambla	i	va	coent-ho.	Les	co-
ses	a	poc	a	poc	tornen	al	seu	solc.

En	fer-se	de	nit,	Ramon	féu	via	cap	
a	l’ajuntament.	Encara	li	quedava	allò	
de	 dormir	 a	 cobert.	 Li	 quedava?	Un	
cert	 rebombori	 a	 la	 porta	 començà	 a	
posar-lo	neguitós.

—Què	 passa?	 —encertà	 de	 pre-
guntar	a	la	gent	que	estava	a	la	porta.

—Que	 han	 atracat	 el	 cobrador	
d’un	tramvia,	li	han	fotut	navaixada	i	
li	han	pres	 la	bossa	dels	diners,	però	
entre	uns	i	altres	han	corregut	al	lladre	i	l’han	agafat.	Un	pèl	ha	
faltat	perquè	aquella	gent	no	el	penjara	allí	mateix.	El	molt	ca-
nalla	ha	ferit	un	honrat	treballador	per	furtar-li	quatre	aguiletes	
—s’explicà	un	veí	acalorat.

—Amb	república	o	sense,	un	lladre	és	un	lladre	i	un	criminal	
un	criminal.	Això	de	soltar-los	a	tots	tindrà	males	conseqüèn-
cies	—un	altre	veí	amb	to	malastruc.

—Els	haurien	de	penjar	a	tots,	i	a	qui	obrí	la	presó	també!	
—un	que	estava	encés.

—Xe,	no	sigues	animalot!	—un	altre,	llevant	foc.

Jose	 Guanter	 “El	 Famós”.	
Primer	 alcalde	 de	 la	 Repú-
blica	 en	 Tavernes	 Blanques.	

(Arxiu	autor)
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—Que	li	tallen	els	ous	amb	la	seua	navaixa!	Que	el	tiren	pel	
pont	del	barranc!	Que	li	apliquen	la	llei	de	fugues!...	—cada	u	en	
deia	una	i	qui	de	tots	cridava	més	fort.

Ramon	 s’obrí	 pas	 com	 pogué	 fins	 entrar	 a	 l’ajuntament.	
L’algutzir,	en	descobrir-lo,	l’agafà	pel	muscle.

—Mira	xiquet,	ací	no	pots	estar	—començà	a	traure’l	cap	a	la	
porta.	Com	voràs,	hui	tenim	molt	de	marejol.

—Però	jo	venia	a	dormir.
—No	et	pots	quedar.	Hem	 tancat	un	 criminal	 al	 calabós	 i	

fins	que	la	guàrdia	civil	vinga	i	se	l’emporte...	A	més	a	més,	açò	
havia	d’acabar	un	dia	o	altre.	Ja	ho	veus,	ja	s’ha	acabat.

—I	ara	on	vaig	a	dormir?
—I	a	mi	què	em	dius?	Busca’t	una	fonda.
—Però...	No	tinc	diners.
—Si	no	en	tens,	et	toques	els	collons	i	xiules!	—l'algutzir	es-

tava	perdent	ja	la	paciència.	Xicot,	busca’t	la	vida	—plegà	d’un	
racó	la	banderola	i	li	la	va	repenjar	del	coll.	Pren,	la	teua	maleta.	
Ací	no	dugueres	res	més.	Toca	el	dos.	

Ramon	es	va	trobar	al	carrer	amb	la	banderola	al	coll	i	sense	
saber	cap	a	on	tirar.

—Massa	 fàcil	 ha	 deixat	 les	 coses	 la	 república	—els	 veïns	
continuaven	discutint.

—No	 volíeu	 república?	 Ací	 la	 teniu	 —un	 espontani	 que	
semblava	de	l’antic	règim.

—Què	collons	té	a	vore	la	república	amb	els	criminals	—un	
defensor	del	nou	règim.

—La	figa	de	ta	tia	té	pèls	en	el	llom?	—un	que	tenia	ganes	
d’emprenyar,	adreçant-se	a	qui	semblava	de	l’antic	règim.	

En	un	moment	es	muntà	un	guirigall	considerable.	Ramon	
pensà	que	no	anava	amb	ell	i	per	allò	de	ser	prudent	començà	a	
allunyar-se’n.	Banderola	al	coll	i	gairebé	sense	adonar-se’n,	les	
cames	el	portaven	cap	al	paller.

✯	✯ ✯
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	 	 Jo	sóc	aquell	trist	vianant	perdut
	 	 Que	vol	cercar	en	lo	barranc	dolçura...
	 	 	 	 (Bernat Artola)

Uisso,	assegut	al	portalot	de	les	cotxeres,	contemplà	el	làn-
guid	retorn	voravia	amunt	de	Ramon,	que	en	arribar	al	barranc	
trencà	a	l’esquerra,	cap	al	paller.

Antic pont de ferro sobre el Carraixet. Al fons a l’esquerra la caserna de Bonrepòs 
i el “Ventorrillo”; a la dreta la Creu Coberta d’Almàssera en obres de restauració. A 
sota a la dreta, una dona pixa amb les faldes arremangades, mentrimentres una altra, 
vigila que no baixe ningú. (Arxiu autor)
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—S’ha	acabat	la	festa,	s’ha	fotut	el	cànter...	Ja	no	tenim	aigua	
—xiuxiuejà	Uisso	per	a	ell	mateix.	Quantes	voltes	dóna	la	vida	
—sentencià.

Havent	arribat	al	paller,	estovà	un	poc	la	palla,	just	al	ma-
teix	lloc	del	primer	dia,	s’embolicà	amb	la	banderola	i	es	gità.	
No	podia	enganxar	el	son.	La	incertesa	del	futur	l’angoixava,	
estava	com	sempre,	al	punt	zero.	Però,	quan	ho	havia	tingut	
millor?	Mai.	Que	n’és	de	 fotut	sentir-se	sol	 i	pobre	com	una	
rata.	 El	 destí	 l’havia	 dut	 a	 aquell	 poble,	 la	 gent	 havia	 estat	
amable	amb	ell,	calia	intentar	de	normalitzar	la	seua	vida,	bus-
car	un	treball	i	deixar	de	fer	el	rodamón.	Com	que	li	era	indi-
ferent	el	lloc,	per	què	no	Tavernes	Blanques?	El	destí,	la	força	
del	destí	l’havia	dut	allí,	de	primer	a	València,	amb	aquell	tren	
de	bestiar,	quilòmetres	i	quilòmetres	de	rails	i	travesses	de	tren	
desfilant	sota	els	seus	peus	en	aquell	llarg	viatge,	triqui-trac,	
triqui-trac.	 Després,	 el	 tramvia	 fins	 a	 Tavernes,	 triqui-trac,	
triqui-trac.	 La	 son	 li	 anava	 venint	 engronsant-se	 per	 la	 via.	
Definitivament	es	quedà	adormit.	Malgrat	tot,	alguna	cosa	el	
mantenia	neguitós.	

El	destí,	 les	vies,	corrien	i	corrien	i	no	les	podia	comptar.	
Enllà	lluny	sentia	la	campaneta	del	tramvia,	clinc-clinc,	clinc-
clinc,	com	si	el	cridara...	La	força	del	destí,	el	seu	destí,	tenia	
quelcom	 a	 veure	 amb	 tot	 açò.	 La	 campana	 s’acostava	més	 i	
més,	 la	sentia	ben	a	prop,	li	retrunyia	pel	cap	clic-clin,	clinc-
clinc,	 clinc-clonc!	Es	despertà	de	 sobte	 i	 en	un	bot	 es	quedà	
assegut	al	centre	del	paller.	Ja	tenia	clar	el	seu	somni.	El	destí	
l’havia	dut	allí	amb	un	tramvia;	per	tant	el	tramvia	era	la	seua	
vida,	 li	donaria	de	menjar...	 I	qui-sap-lo.	Una	esgarrifança	 li	
recorregué	l’espinàs	i	se	li	esborronà	tot	el	cos;	hi	havia	algu-
na	cosa	més	que	no	encertava	de	veure,	però	aquella	nit	ja	en	
tenia	 prou.	 S’alçà	 tot	 decidit,	 s’espolsà	 la	 palla	 del	 damunt,	
enlairà	la	banderola	tot	sacsant-la	diverses	vegades	fins	que	la	
deixà	neta,	l’embolicà	curosament	i	la	comprimí	sota	l’aixella	
esquerra.	Els	gossos	del	tio	Soriano	esclafiren	a	bordar	en	sen-
tir	el	petit	enrenou	del	paller.	Ell	encara	els	contestà	tot	imitant	
els	seus	lladrucs.
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L’escàndol	 que	 es	muntà	 fou	d’antologia,	 es	devia	 sentir	
des	de	l’Alqueria	del	Magistre	al	campanar	de	Benifaraig	i	des	
de	les	Cases	de	Bàrcena	a	les	Torres	dels	Serrans	de	València.	
Des	d’una	matinada	en	què	algun	malparit	li	havia	botat	foc	
a	aquell	mateix	paller,	no	s’havia	sentit	gatzara	pareguda.	Ra-
mon	tot	decidit	féu	via	cap	a	les	cotxeres.	

El	tio	Uisso,	en	sentir	la	cridòria,	s’acostà	al	reixat	del	carrer,	
just	en	el	moment	en	què	Ramon	el	creuava.

—Què	passa,	xicot?	—inquirí.
—I	jo	què	sé	—contestà	fent-se	el	longuis.
—No	li	deus	haver	botat	foc	al	paller?	—l’engaltà	el	tio	Uis-

so.	Mira	que	el	tio	Soriano	encara	està	calent	de	l’última	soca-
rrada	i	a	pesar	de	ser	molt	bona	persona	et	fotrà	una	garrotada	
que	t’estovarà	la	corfa	de	per	vida.	

—Jo	no	he	fet	res,	jo	només	venia	a	parlar	amb	vosté...
—Ara?	A	les	quatre	de	la	matinada?	A	tu	et	falta	un	regó!	

—sentencià.
—A	mi	em	falta	una	faena	de	persona	i...
—I	a	mi	que	em	toque	la	loteria	o	que	em	lleven	de	damunt	

trenta	anys,	que	ve	a	ser	el	mateix!	No	et	fot	el	republicanet!
—Jo	no	vull	que	ningú	em	done	res,	 jo	vull	treballar	en	el	

tram	via!
—I	què	et	penses,	que	ací	sóc	jo	l’amo?
—Ara	estem	en	una	república	 i	 tots	 tenim	dret	a	 treballar	

—mentrimentres	anava	parlant,	Ramon	deixà	la	banderola	ple-
gada	a	terra,	al	costat	de	 la	reixa	 i	s’assegué	amb	gest	decidit	
tot	rematant:	—No	em	mouré	d’ací	fins	que	em	donen	faena	de	
tramvier.

—Per	mi	com	si	et	vols	posar	frare	en	la	Malaena	o	t’apuntes	
al	"Tercio",	que	allí	diuen	que	ho	agafen	tot.

Els	llums	del	veïnat	anaven	encenent-se	un	darrere	de	l’altre,	
la	gent	guaitava	per	balconades	i	finestres.	L’esvalot	dels	gossos	
havia	alçat	mig	poble.	Dels	balcons	més	pròxims	arribaren	veus	
anònimes	tot	preguntant:

—Passa	alguna	cosa	tio	Uisso?
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—Coses	de	gats	i	gossos	—contestà	sorneguer	de	la	seua	banda	
estant.	—Ala,	els	que	teniu	femella	i	esteu	en	edat	folleu	ara	que	
podeu...	I	els	que	no,	dormiu,	collons,	i	conformeu-vos,	he,	he!

—Tio	porc!	—una	veïna	enfadada.	
—Maleducat!	—una	altra	de	més	polida.
—Uisso,	sempre	seràs	el	mateix!	—un	de	més	conciliador.
—Molt	bé	Uisso,	mira	que	saps!	—un	altre	força	animat.
—Tio	marrà!	—una	,tornant	a	la	qüestió	principal.
—Desvergonyit!	—una	solidària	amb	l’anterior.
—Artista,	eres	un	artista	—un,	tot	descollonant-se.
—Xe,	ací	entre	gossos	i	persones	no	hi	ha	qui	puga	dormir!	

—un	que	ja	estava	desvetlat.
—Ací	en	lloc	de	persones	el	que	hi	ha	és	molt	d’animal!	—un	

altre	agafant	el	fil.
—Açò	és	el	que	du	la	República,	desordres!	—una	dona	po-

lititzant	la	baralla.
—Toca´t	la	figa,	tia	carca!	—un	que	no	es	pogué	aguantar.
—Li	la	toques	tu	a	ta	mare!	—el	marit	de	la	d’abans,	en	ca-

lçotets,	al	balcó.
—Cavernícola!	—una	veu.	Feixista!	—una	altra.
—Em	cague	en	la	mare	que	vos	ha	parit!	—el	dels	calçotets.	
—Si	tens	collons	baixa	al	carrer	—un	que	li	tenia	ganes.
El	carrer	s’anava	omplint	de	curiosos,	uns	per	pura	docto-

reria,	 d’altres	 força	 encabronats.	 Pel	 cantó	 ja	 venia	 l'algutzir,	
corrent	corrent,	amb	el	mosquetó	pengim-penjam	i	cridant	per	
acabar-ho	d’adobar.

—Ordre,	ordre!	Caguendéu!
—Tio	Uisso,	la	meua	dona	no	em	deixa	fer-li-ho	—un	que	

ho	intentava.
—Pos	te	la	peles,	cabró!	—Uisso,	atiant	el	foc.
—Són	tots	igual	—una	de	consueta.
—Açò	quina	república	és?	—l'algutzir	entre	panteix	i	panteix.	
	Sense	més	dilació	tancà	el	forrellat	del	mosquetó	i	boom!	Tir	

enlaire,	bufà	el	canó,	obrí	el	forrellat,	tornà	a	carregar,	tancà	el	
forrellat	i	bumba!	Un	altre	tir.	Llevat	dels	gossos	que	aleshores	
retronaven,	amb	un	cor	de	gats	miolant	de	rerefons,	 les	altres	
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veus	emmudiren	en	un	instant,	menys	una.
—Açò	és	que	ha	esclatat	la	guerra?	—la	tia	Maria,	la	Sorda,	

adreçant-se	a	l’algutzir.
—No	tia	Maria,	encara	no,	però	al	pas	que	anem...	—l’algutzir	

prest	per	mantenir	l’ordre.
—Per	on	dius	que	vénen?	—la	vella	insistint	i	trabucant.
El	que	ja	havia	arribat	era	l’alcalde	i	gairebé	tots	els	regidors,	

a	més	a	més	de	mig	poble.	A	poc	a	poc	 la	 tensió	anà	baixant	
amb	la	presència	de	les	autoritats	locals.	Ramon	restava	astorat.	
Menuda	la	que	s’havia	armat	en	un	tres	i	no	res!	El	tio	Uisso	el	
tranquil·litzà.

—Fum	de	 botja	 tot,	 xiquet,	 fum	de	 botja.	 Tu	mut.	 Ja	 s’ho	
arreglaran.

No	hi	hagué	forma	d’aclarir	els	fets	i	es	formà	un	rogle	amb	
les	 forces	vives	que	 intentaven	d’esbrinar-ne	 els	motius.	Don	
José	Vila,	el	metge	del	poble,	aportà	la	veu	científica:	

—Ha	sigut	com	un	esclat	de	 les	 tensions	acumulades	pels	
esdeveniments	dels	darrers	dies;	és	prou	normal.

Mossén	Hilari,	rector	del	poble,	amb	veu	encara	tremolosa	
encertà	de	dir:

—Gràcies	a	Déu	que	no	hi	ha	hagut	cap	desgràcia.	La	Provi-
dència	Divina	ens	ajuda	en	els	moments	més	difícils

—La	 Providència	 Divina...	 I	 el	meu	mosquetó	màuser	—
sentencià	l’algutzir.		 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 Y	tu	que	te	creías
	 	 	 	 	 el	rey	de	todo	el	mundo
	 	 	 	 	 y	tu	que	nunca	fuiste	
	 	 	 	 	 capaz	de	perdonar...

... Tavernes Blanques, primeries de 1957 (continuació)

Allí	mateix,	plantat	davant	d’aquella	nevera,	una	meravella	
de	la	modernitat,	Ramon	va	tirar	de	la	maneta	superior	per	obrir	
el	compartiment.	Repetí	mecànicament	l’operació	amb	la	porta	
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de	sota.	Li	agradava	d’observar-ne	el	contingut,	oberta	de	bat	a	
bat.	Amb	els	ulls	ho	recorria	tot,	allò	era	un	dels	signes	del	seu	
triomf	en	la	vida.	Tenia	al	davant	tot	allò	que	un	home	com	ell	
podia	desitjar	pel	que	fa	als	queviures.	Ell,	que	en	altres	temps	
no	massa	llunyans	havia	mesurat	a	bastament	el	llarg	i	dur	con-
tingut	de	la	paraula	fam,	malgrat	tenir	tan	sols	tres	lletres.

Una	clara	expressió	de	complaença	es	dibuixà	al	seu	rostre.	A	
la	prestatgeria	superior	una	safata	amb	mig	pollastre	—el	conill	i	
el	colom	eren	menjar	de	pobres—,	una	altra	amb	unes	talladetes	
de	 llom	un	xic	 salat	 i	una	altra	 amb	mollets	 i	palaies	 fresques	
acomplien	el	capítol	carn-peix	en	el	seu	just	equilibri.	A	la	vora,	i	
pegat	al	reixat	que	separava	el	gel,	l’atifell	de	l’aigua	fresca	—ai-
gua	d'Assuévar—que	puntualment	li	portava	a	casa	l’aiguader,	
el	tio	Pepe,	Vaca,	car	ell	no	estava	parit	a	hores	d’ara	per	a	beure	
aigua	molla	de	la	bomba	que,	si	més	no,	de	segur	que	acabava	
fent-li	pedres	al	ronyó,	malaltia	molt	estesa	a	l’Horta	de	València	
atesa	la	quantitat	de	calç	de	les	seues	aigües.	Per	no	parlar	del	pa-
ludisme	i	d’altres	malalties	endèmiques	pròpies	dels	aiguamolls.	

Al	 compartiment	 de	 sota,	 al	 primer	 enreixat,	 hi	 havia	 els	
companatges	 curats:	 formatge	 blanquet	 de	 cabra,	 formatge	
manxego	i	un	cossiet	amb	llet	de	vaca	de	casa	Conín.	Tot	baixant,	
l’al	tre	enreixat	contenia	una	barreta	d'abadejo	anglés,	una	altra	
de	moixama,	catalana	trufada	de	casa	El	Riojano	i	una	peça	de	
llom	embotit	que	tant	li	agradava.	Més	avall,	encara	un	altre	amb	
tomates	per	a	 l’ensalada	i	diversa	fruita	del	 temps.	Finalment,	
a	sota,	les	begudes:	llimonades	i	sarsa	de	La	Huertana	per	a	la	
dona	i	la	filla,	cervesa	i	vi	de	casa	el	Xato	per	a	ell	mateix	i	un	po-
tet	de	vidre	amb	tramussos	fresquets,	que	eren	la	seua	debilitat.	
Més	que	complagut,	el	senyor	Ramon	—com	ara	es	feia	anome-
nar	a	la	faena—	romania	gairebé	extasiat	amb	aquella	visió.

Agafà	finalment	el	pitxer	de	l’aigua	freda,	es	va	mesurar	un	
got	i,	jas!...	Se	l’engolí	amb	dues	glopades.

Un	 rot	 satisfet	 i	 sorollós,	 amb	 segell	 propi,	 d’aquells	 que	
semblen	tenir	prou	força	per	badar	un	envà,	fou	la	cloenda	de	
tota	l’operació.

La	 seua	dona,	Amparo	Casany	al	 carrer,	 a	 l’església,	 a	 les	
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botigues	del	poble	—Amparito	en	el	llenguatge	familiar—,	en	
sentir	la	grollera	eructació	que	li	anunciava	el	navegar	del	seu	
home	per	la	casa,	no	pogué	estar-se:

—Ai	Ramon!	Quina	falta	de	respecte	i	de	consideració.	Cada	
dia	el	teu	comportament	és	més	i	més	lleig.	No	sé	on	aniràs	a	
parar	però...

Ramon	arrugà	el	nas	tot	contestant-li:
—Vinga,	 no	 romanceges	 i	 dus-me	 una	 camisa	 neta.	Me’n	

vaig	al	casino.	Afanya’t.
—Tu	tot	ho	arregles	fugint	—l’engaltà	la	dona—,	amagant	el	

cap	davall	l’ala.	Amb	la	teua	conducta	ens	duràs	una	perdició,	
una	ruïna...	Si	Déu	no	ho	apanya	prompte!

—Ja	li	val,	deixem-ho	—Ramon	intentant	de	llevar	ferro.
Amparo	no	volia	deixar-ho	i	continuà	d’aquesta	guisa:
—Tu	no	m’escoltes,	no,	que	ja	en	patirem	les	conseqüències.
Ramon,	mentrimentres	la	muller	li	anava	predicant,	es	feia	

el	 xulla	 i	 semblava	prestar	 tota	 la	 seua	 atenció	 a	passar	 cada	
botó	de	la	camisa	pel	trau	corresponent.	Calia	desaparéixer	al	
més	aviat	possible	i	així	evitar	el	sermó.	Féu	via	cap	a	la	porta.	
Amparito	li	anava	al	darrere.

—Tu	no	comprens	que	ací	vivim	més	persones?	Tu	no	pen-
ses	que	tens	una	filla	a	la	qual	avergonyixes	i	humilies	amb	les	
teus	malifetes?

Ara	no	 escoltava,	 com	 si	 sentira	ploure.	Va	 agafar	 la	 clau	
de	casa	que	estava	penjada	d’una	ferradura	de	cavall	clavada	
darrere	de	la	porta	i	isqué	al	carrer.

—Que	no	veus	com	t’estàs	afonant	en	un	pou	negre	 i	ens	
arrossegues	a	tots?	Que	no	ho	veus?

Tancà	prest	la	porta	al	seu	darrere.	—Uf!	—exclamà	alleuge-
rit.	Allò	de	la	ferradura	deien	que	donava	sort	i	ell	ni	s’ho	creia	
ni	s’ho	deixava	de	creure,	però	el	fet	concret	era	que	li	anava	bé.	
Tenia	el	seu	treball	d’encarregat	de	manteniment	a	les	cotxeres	
de	 la	Companyia	de	Tramvies	a	Tavernes	Blanques	 i	això	era	
molt.	Tal	com	havia	arribat	al	poble	i	com	estava	ara	hi	havia	
una	distància	infinita,	jalonada	per	esdeveniments	de	tota	índo-
le,	alguns	dels	quals	sols	de	pensar-ho	li	feien	córrer	una	mena	
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de	calfred	per	l’espinàs	que	l’estremia.	Un	llampec	de	crispació	
se	li	plasmà	al	rostre,	li	vingué	una	suor	freda...

Havia	de	foragitar	com	fóra	els	fantasmes	del	passat;	ell	era	
un	triomfador	i	no	podia	fer	coll	de	figa	després	de	tot	el	que	
havia	passat.	El	més	important	per	a	un	triomfador	és	arribar,	
el	com	no	importa	massa.	És	dura	la	vida	i	ell	les	havia	passa-
des	ben	putes.	Els	forts	van	endavant	i	els	febles	es	queden	pel	
camí.	Altres	en	el	seu	lloc	hagueren	fet	el	mateix...	

Caminant	entre	cabòries,	havia	arribat	sense	adonar-se	a	les	
portes	de	l’antiga	Altruista,	popularment	el	Casino.	Era	l’hora	
de	fer	una	partideta	i...	Aclarir-se	el	cap.

	 	 	 ✯	✯ ✯	
	 	 	

Tavernes	Blanques,	Carrer	Major,	al	fons	a	l’esquerra	seguint	les	vies	del	tra-
mvia,	la	Plaça	del	Mercat	i	darrere	el	casino	del	partit	socialista	convertit	en	
bodega	després	de	la	guerra..(Arxiu	autor)


