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El treball de camp és un a forma infernal d’obtenir informació [...],
però totes les frustracions i els esforços avorrits i repetitius s’esvaeixen
en la insignificança davant el plaer exquisit de descobrir quelcom nou;
i aquest plaer es pot assaborir gairebé a diari si també s’estimen les
coses petites. Poder dir: “Ho he descobert, ho comprenem, hem aconseguit trobar una mica de sentit i d’ordre en la confusió de la natura”.
Pot existir tal vegada una recompensa més gran?
Stephen Jay Gould,
The Flamingo’s Smile: Reflexions in Natural History (1985).

Sr. Enrique Isern
Isabel la Católica, 25, 2n, Madrid

Molt Senyor meu i de la més gran consideració: a la fi compleixo amb la promesa
que us vaig fer anys enrere. He passat molt temps creient que no la podria completar, fins que un viatge me n’ha proporcionat l’ocasió. Aquí la teniu!, la semblança de Joan Isern Batlló i Carrera, el vostre pare. I no dic biografia, com
potser semblaria més oportú, perquè n’és només un esbós, per bé que emmarcat
en l’època. És el retrat que, ara que ha passat el temps, me’n guarda la memòria
amb tot l’afecte que sols s’escau d’aquells amb qui ens ha unit una gran amistat.
¿Cal que us digui que, a la meva edat, i a falta dels bons amics que ja no hi
són, no hi ha tresor més gran que la memòria? Tot i que sou ben jove, també
sabeu, ja que heu heretat el discerniment del Joan, que sovint aquella potència
ens fa reveure el passat sota llums tan impensades que, amb la vellesa, acabem
per deformar-lo. Vull pensar, però, que no és així en el cas que ens ocupa, que
no he tergiversat res d’aquells anys per bé que no goso assegurar —qui podria!—
que el meu record hagi sabut conservar fidelitat absoluta a l’ordre cronològic i a
la disposició dels espais. Per completar aquestes pàgines, en les que espero que hi
trobeu l’emoció d’un cor que encara vol ser jove, he fet, i tant si n’he fet!, exercicis
de retentiva: he procurat contrastar els records i assegurar les dates, però si, amb
tot, he comès errors, posant abans el que va succeir després, desencert en el qual
espero no haver incorregut gaires cops, no en soc pas, ja us ho he dit, conscient.
El cert és que, si tant m’apuressin, estaria per dir que no recordem els fets sinó
el record dels fets.
Com podeu comprovar, en realitat us envio un llibre! El cas és que m’he
pres la llibertat d’enquadernar tan bé com en soc capaç les pàgines que us
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ofereixo. ¿Tal vegada podia deixar de fer-ho si confegir llibres, ni que siguin
dels ratllats, ha acabat per permetre’m de guanyar-me la vida molt millor del
que llavors no hauria imaginat de cap manera? Però ja ho veieu, l’enquadernació no té cap mèrit, tret del xagrí, que he triat del millor. Me n’he anat
d’una cosa a l’altra, endavant i endarrere, i aquest és el defecte més gran que
sé veure-hi, en el present que us ofereixo: que, de vegades —i quantes!—, en
lloc de parlar del vostre pare, acabo parlant de mi i dels anys que vam viure.
Però és un mal que ara ja no té remei, el que he escrit ja està escrit. De ben segur
que la vostra benvolença sabrà disculpar-lo, no en dubto pas, però —hi insisteixo— si bé em cal deplorar-ho, hi vull veure, també, l’expressió d’una realitat.
Més enllà de la ment i de l’esperit de cadascú, tots els homes som fruit d’una
època. D’uns temps i d’uns llocs en contuberni, sense els quals res no s’explica,
ni tan sols l’abillament amb què tothora se’ns presenta aquella extraordinària
diversitat que fa irrepetible la personalitat de cada ésser humà. ¿O és que, sí al
cap i a la fi, una vida no és com un tros de vidre damunt la terra, que, junt
amb el dia, en fan mirall, i on lluu amb els esclats i les ombres de tot allò que
sublima i reflecteix? És per això que, en el meu descàrrec, em permeto suggerirvos que quan ensopegueu amb aquelles digressions vulgueu perdonar-les atenent
tan sols al que també hi ha: records de la vella Catalunya i, especialment, de la
Barcelona que el vostre pare i jo vam conèixer i, per tant, abrandats com érem,
estimar i patir. Una ciutat ben diferent d’aquesta d’ara, que retudes les muralles,
comença a estendre pel pla el quart de milió dels seus habitants, però una ciutat
en efervescència on la vida s’escolava, tal com hi continua escolant-se, de manera
ben diferent del Madrid que us ha vist créixer. D’alguns d’aquells anys del Joan,
quan vós encara no havíeu nascut, jo en vaig ser espectador de dia en dia. Potser
us semblarà, d’altra banda, que tot i ocupar una part considerable d’aquesta
semblança, he passat per damunt damunt les circumstàncies extraordinàries que
ell va viure lluny d’aquí i de les quals en són pocs els testimonis, per bé que ja hi
ha qui n’ha publicat la crònica. Molts d’aquells homes, si és que segueixen vius,
són ben enllà. Dels que resten entre nosaltres, alguns ja els coneixia, a altres he
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procurat accedir-hi. L’anar i venir dels darrers temps m’ha permès de trobar-me
amb alguns personatges que li foren propers, alguns de posició prou elevada. Són
pocs els que no han pogut aportar-me alguna clarícia, però, fins dels que no tenen
gaires ganes de parlar d’aquells fets, la meva condició benestant m’ha servit per
ser rebut amb amabilitat i cortesia... i poc més en algun cas, tot sigui dit. No,
no seré pas jo qui a hores d’ara negui les virtuts del protocol i l’etiqueta, tot i que
us afegiré una observació: trobo que la impropietat de parlar tant de mi que se
m’ha esmunyit entre les pàgines de la semblança del Joan ha tingut, per sort, una
seqüela positiva: la franquesa de l’estil. No hi busqueu, doncs, hipocresia ni
càlcul. Només he callat —quan s’ha escaigut— allò que la bona educació precisa, allò que sols cal insinuar. Escrivint, no he fet sinó reflexionar.
Vet aquí, en conseqüència, el que he acabat engiponant: unes consideracions
privades sense cap intenció de donar-les a la impremta. Per part meva. Vós,
però, si us plau, quan jo falti, feu-ne allò que vulgueu. Llavors seran sols vostres
i, si és que us estimulen algun propòsit diferent del que jo he tingut en redactarles, preneu-ne totes les dades que vulgueu, però descompteu-ne, això sí, l’excés
d’espontaneïtat en els retrats... tot i que si algun avantatge hi ha en fer-se gran
és que, havent anat cremant totes les naus, la sinceritat és més fàcil de defensar.
I de pair. És així que he vist el món i els homes, què voleu que us digui. Us
demano disculpes, i ho repeteixo per si no ha quedat prou clar, per la vanitat de
parlar tant de mi —és tan difícil resistir-se a aquest verí callat!—, i, si en algun
passatge trobeu que m’estufo com un gall, aviat veureu que ni les plomes són
meves, perquè m’he valgut de cartes, notes i opinions de tots aquells que, sabentho o no, m’han ajudat a escriure la semblança de l’amic. Hi ha encara una altra
qüestió que em preocupa si és que, finalment, decidíssiu donar a la premsa aquestes pàgines; una publicitat que ara per ara em penso que no us portaria sinó
maldecaps. Què dic!, tant de bo fossin només maldecaps. No amic meu, no ho
intentéssiu pas! Espanya ha tingut una oportunitat i s’ha malbaratat. Qui sap
els anys que trigarà a tenir-ne una segona. Que lluny que en som encara, de ser
lliures! Altre cop cal no aixecar massa la veu, viure la dissidència a porta closa,
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publicar d’amagat i empassar-se saliva. I altre cop sota aquests Borbons avariciosos, i si llavors era una reina promíscua, ara ens ha tocat un vidu instal·lat
en la frenesia carnal.
Deia suara que em preocupa no ser clar: atesos els estudis que esteu cursant
i la vostra aplicació, ja teniu un bagatge més que considerable dels coneixements
pels quals es delia el vostre pare, de manera que, en escriure, més d’un cop i més
de dos m’he —per dir-ho així— mossegat la llengua pensant que, de seguir,
diria trivialitats. Per a vós, és clar. Però potser no per a un lector amb una altra
formació. El mal, aquí també, ja està fet, perquè penso que sovint m’he quedat
a mig camí. De seguida ho comprovareu perquè segons com allí on es nota més
aquest defecte és just en tot allò relatiu a la pràctica apotecària, que tanmateix
no he volgut estalviar, essent com és del vostre màxim interès. Per sort, ara la
solució és, tanmateix, ben fàcil. Vós, amb la vostra ciència, sabreu allargar —
i molt millor que jo— les explicacions allí on trobeu que és menester. Abans de
donar per acabats aquests aclariments, encara vull insistir en la brega que he
mantingut amb mi mateix a fi de ser fidel als fets i a les dates que us exposo.
Ho dic perquè me n’amoïna el resultat, atesa la precipitació amb què he completat aquestes pàgines que ara us lliuro. Conscient que m’havia demorat massa a
enllestir-les, vaig decidir que no podia passar de començaments del darrer estiu i,
ja ho veieu, encara hi he afegit mig any més. El cas és que llavors vaig haver de
viatjar lluny i, després, havent hagut de sojornar-hi més que no em pensava i
d’esperar l’època més segura per tornar, he passat tot aquest temps aprofitant
qualsevol estona lliure —sobretot els matins del viatge de regrés— per acabar el
meu escrit, i ho he fet, és clar, partint dels apunts i els resums de les converses
que havia anat anotant, però separat dels papers i les dades que, abans de
viatjar, havia anat guardant a l’escriptori. Un cop a Barcelona, a penes he tingut
temps de comprovar algunes dates que em semblaven importants i d’enquadernar
aquests fulls tan bé com he sabut. Però no em demaneu què ha passat aquí
aquest darrer mig any, perquè si en sé alguna cosa és només pels llambreigs que
n’he entrevist mentre m’han anat posant al dia de la marxa del negoci, o en
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l’agradós cafarnaüm de les converses de sobretaula tot celebrant els Reis amb els
nebots i renebots, a casa de ma germana. M’heu de disculpar, per tant, si passo
per alt algun fet recent, però rellevant, en relació amb algun dels protagonistes
d’aquesta història.
Us he de donar una notícia certa —la conec de bona font— que he deixat
per al final perquè, encara que modesta, sé del cert que us agradarà d’allò més,
no sols a vós sinó també a les vostres mare i germana. A instàncies del nostre
comú amic el doctor Josep Ametller, que n’és el delegat a Girona, l’Associació
Catalanista d’Excursions Científiques ha resolt homenatjar la memòria del vostre pare. A tal efecte n’ha encarregat un retrat al pintor Mirabent per col·locarlo a la galeria d’excursionistes il·lustres en el transcurs d’una sessió solemne en
què es llegirà una necrològica que prepara el senyor Ramon Vergés. Tan bon
punt en conegui els detalls, ja us els faré saber. Pel que respecta al retrat, podeu
estar tranquils. No es podia escollir millor. El mestre Mirabent és un gran
pintor. És professor, des de l’any setanta-dos, de dibuix de figures i de pintura
decorativa i dibuix de teixits, puntes, brodats i estampats a la Llotja, d’on em
penso que encara n’és el director. De l’escola de Belles Arts, vull dir. Ell va ser
l’autor dels grans panells al·legòrics —Baco i Ceres, les quatre estacions...—
que lluïen les parets del Cafè Cuyàs de la Rambla, que acaba de tancar les
portes, i que han acompanyat a diari el lleure de centenars de barcelonins. Entre
moltes altres obres, les pintures de la planta noble del casalot dels Serra, és a dir
el Palau Savassona del carrer de la Canuda, i les del Saló dels Miralls del Liceu
també són d’inspiració d’en Mirabent, qui, ara mateix, està acabant d’enllestir,
si és que no ho ha fet ja, la decoració del gran Saló de Graus de la Universitat
Literària, que diuen que són magnífiques, i pot ben ser. De les que jo conec,
però, em quedo amb les que decoren la xocolateria dels Juncosa, al carrer Ferran.
Heus aquí, perquè us feu una idea del virtuosisme d’en Mirabent, una ocurrència
darrerament molt celebrada: a aquest artista li plau de pintar flors i fruites,
sobretot raïms, i és tan bo fent-ho (l’única crítica que n’he llegit, si és que ho és,
que em penso que sí, és la d’en Joaquim Bartrina, que opina que “potser són
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massa boniques”) i hi excel·leix tant, que se n’explica una anècdota que, de ser
certa, diu molt al seu favor i ben poc del de qui la va protagonitzar. El cas és
que en un dels premis que acaba de guanyar a l’estranger, un membre del jurat,
abans de concedir-se els guardons, es va permetre de rascar la tela amb un ganivet
per esbrinar si els matisos i les transparències dels gotims d’en Mirabent eren
pintura i no fruits enganxats! Em ve a esment una altra referència que servirà
perquè us feu càrrec de fins a quin punt Mirabent és un pintor cotitzat de llarga
trajectòria. Per l’Exposició Universal de Londres de l’any seixanta-dos, va
aportar-hi una pintura de dimensions regulars, també de fruites. Després, acabada l’exposició, aquí hi va haver un bon enrenou perquè una part de les mostres
exhibides per alguns industrials i artesans d’anomenada van extraviar-se —es
veu que van haver de passar per Madrid!— i trigaven a arribar. Quan la premsa
se’n va fer ressò, el cas de la tela de Mirabent va ser un dels més comentats ja
que havia estat valorada en dos mil rals... Però ara dispenseu-me, amic meu: cal
que tanqui la carta si vull aprofitar el correu d’avui. Ja us escriuré més extensament. I vós llegiu-me! Em moro de ganes de conèixer el vostre judici. El gruix
dels fets d’aquella vida prou que el sabeu, però us en sorprèn, potser, el dibuix?
Poseu-me, com sempre, als peus de la senyora Tomasa i de doña Juana, la
vostra germana, saludeu els senyors Borrell i Hereter i reconeixeu aquest que en
totes les ocasions us és amic ver i S.S. q.b.v.m.
Norbert Sargatal
Barcelona, 12 de gener de 1880
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aig conèixer el Joan Isern amb motiu del còlera de l’any
trenta-quatre, el que va matar la meva mare; la mateixa malaltia que, anys a venir, va marcar també la vida del Joan. En realitat,
som un parell de generacions senceres, pel cap baix, les afectades
per les pestes terribles d’aquest segle: el còlera i la febre groga. Els
trasbalsos han estat tants que fins i tot els que hem tingut la gran
sort de sortir-ne il·lesos hem vist com la nostra existència n’experimentava les conseqüències. De tota índole, això sí, com il·lustra el
cas del Joan.
Només a Barcelona, l’epidèmia de 1834 es va emportar milers
de vides, si bé no va ser pas la més mortífera, ja que després n’han
vingut d’altres de pitjors. Amb tot, ja aleshores qui podia mirava de
passar d’esquitllentes: poc importaven les prohibicions ni els edictes,
per a la majoria de la població el principal era escapar. Els potentats,
com sempre, fugien enllà de les muralles. Només els pobres no tenien on anar a raure. Escapar-se era car i, encara que a casa no passàvem gana, de diners els pares no en tenien pas, i en calien bastants
per no ésser gaire mal rebut i poder afrontar una estada de durada
incerta —de setmanes o mesos— en algun poble no gaire lluny esperant l’hora de tornar.
Llavors, el pare feia de bidell, o conserge, tal com es diu ara, a
les Escoles de la Junta i tot i que, amb la pesta, el curs a penes havia
començat, nosaltres depeníem per menjar de les setmanades que rebia d’aquella Junta de Comerç i, també, del petit hort que, amb l’ajut
de la mare, conreava en una eixida de la casa on vivíem, un magatzem de les Escoles rere la Llotja. El cas, però, és que quan la meva
germana va haver marxat a Cervera, on el notari Domènech —a casa
del qual servia— havia enviat tota la família, igual que havien fet els
15
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Soler o el senyor Taulina i altres coneguts dels pares, llavors ells van
acabar de fer mans i mànigues per tal que també pogués marxar jo.
I ben enllà que van enviar-me! A l’únic indret on tenien un parent
en qui confiar, un cosí del pare que vivia a Camprodon. A mitjan
estiu, la situació a Barcelona ja s’havia anat enrarint. Als infants, absents de les preocupacions dels grans, la ciutat ens semblava estranya
i, a estones, per insòlita, encara més acollidora: tot el carrer era un
pati badívol per jugar, de tan poc trànsit de carruatges i cavalleries.
De les èpoques de còlera en tinc records més vius de la del cinquanta-quatre i la del seixanta-cinc. I és clar, de les últimes epidèmies. En canvi, d’aquell estiu, d’abans de partir de la ciutat, en
recordo poc més que la tranquil·litat dels carrers, fins al punt que
creixia molsa entre les llambordes. I el silenci. Ja sé que se n’ha discutit molt, i que hi ha qui diu que són fantasies, però jo crec que sí,
que els ocells i tot van marxar. Per mi que n’hi havia menys, que no
se’n sentia a penes la piuladissa. Ara que aquell era un silenci a dies
i, als moixons, potser també els espantava l’enrenou de tants balls
com es fan a Barcelona sempre que el benestar i la salut pública flaquegen, per bé que em penso que no és la nostra l’única capital on
sol complir-se allò de —per dir-ho a l’antiga— els morts a la fossa i
els vius a la roba.
El record que m’és més present, però, és el del fum espès de les
bótes plenes de quitrà, cremant a les cruïlles dels carrers, uns focs
que els empleats municipals tenien ordres de mantenir encesos, per
combatre els miasmes que emmetzinaven l’aire. Si més no és així
que se sol dir, encara que tal vegada qui té raó són els que sostenen
que les epidèmies s’escampen per la insalubritat dels habitatges i
l’amuntegament de la gran quantitat de gent que hi ha a les ciutats.
Molts deien que el còlera, que ja s’havia estès per Europa, l’havien
portat els russos des dels Balcans. En el nostre cas s’ha parlat molt,
16
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sense anar tan lluny, de la insanitat del rec Comtal, que recull els
residus de l’escorxador i d’un bon grapat de fàbriques, un regueró
que a finals d’estiu, amb la sequera, fa una bravada que tomba d’esquena; sobretot al grau de la platja on, sense força, les aigües obstaculitzades per la barra de sorra s’entollen en una gran bassa pestilent.
Tret que tanta porqueria no pot ocasionar res de bo, jo no sabria pas
dir quin és l’origen últim de les pestes, ara que el cert és que, com
explicava el pare, alguns dels que defensaven en públic que les epidèmies són contagioses, com el vell professor Bahí, van haver de
córrer, quan la febre groga, a amagar-se de les ires dels comerciants
(sort que quan la multitud es va dirigir a la casa del carrer de la Boqueria on vivia no el van trobar). El doctor Bahí fou un gran metge,
una llumenera, però en aquella època era president de la Junta de
Sanitat i, tal com repetia el pare, en cas de daltabaix públic, qualsevol
càrrec oficial és una credencial segura per a la impopularitat. Sí, llavors Bahí va salvar la pell, però no sense que, en un dels esvalots
que armava la por, la turbamulta en fes un ninot i el cremés en efígie.
El cas és que, quan el còlera del trenta-quatre, les autoritats que
manaven a Barcelona, començant pel capità general i el cap polític,
i potser perquè encara no havien escarmentat, llevat de restringir
l’entrada d’embarcacions al port (comminant els navegants a posar
rumb al llatzeret de Maó o, en cas contrari, a enfonsar les naus) no
van fer sinó el que tenen per costum si van maldades i no saben com
obrar: negar l’evidència. Llavors jo no tenia la capacitat per entendre’n tot el rerefons, però aviat ho vaig poder comprovar. La meva
germana, que —ja ho he dit abans— servia a casa del notari Domènech, ens assabentava, fins que van marxar a Cervera, del que succeïa en realitat, ja que aquests Domènech eren molt amics, em penso
que eren parents, del secretari del jefe político, que és com en dèiem
abans del governador civil, el senyor Petit, don Joan Crisòstom Petit.
17
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Els Petit i els Domènech —juntament amb el relator de l’Audiència,
el senyor Lacuesta, cunyat del notari— solien celebrar plegats moltes de les festes a casa dels Domènech, de manera que les minyones
solien tenir informació de primera mà. Les autoritats van afirmar
fins a darrera hora que no passava res... per, llavors sí, prohibir i
recomanar de posar-hi draps calents: «no parar gaire al sol, guardarse dels corrents d’aire i de mullar-se els peus, no beure fred estant
suat, no donar accés a la tristesa, evitar les passions deshonestes i,
arribat el cas de trobar-se malament algú, fer fregues al malalt, donar-li oli d’ametlles o aiguanaf i, qui pugui, una escudella de caldo»,
tal com encara recomanava un ban de pocs anys enrere. Ah!, i «avisar
el metge», és clar. Però no tothom se’l podia permetre. Ni tots els
facultatius —com s’esdevé, quan les dificultats són grosses, dels
membres de qualsevol altra corporació— s’avenien, en circumstàncies tan excepcionals, a fer la seva feina amb normalitat, per bé que si
no hi va haver més morts fou per l’abnegació d’alguns metges, com,
en els darrers anys, la dels doctors Josep Forns i Enric Cots —aquest,
fill de la meva germana— a qui han concedit amb tot mereixement la
Creu del Mèrit d’Epidèmies.
La diligència de Figueres sortia d’un hostal del carrer Ripoll, a
tocar del de la Corríbia, un cop passada la casa de l’enquadernador
Barral i la del gremi de sabaters (on, anys després, es reunien els
republicans del sastre Gelada, de Cuello i d’en Terradas). A l’hostal,
jo hi anava cada matí. A ajudar en la feina dels mossos. Per guanyarme uns dinerets que a casa ens feien una bona falta. Mentre netejava
les corts o anava i venia del baster Salanova que adobava els arreus
de les bèsties, jo les veia cada dia, aquelles diligències imponents
amb set o vuit cavalleries, onze fins i tot! Somiava que em feia gran
i cavalcava, de postilló, el pericó de davant de tot. Quan la mare em
va anunciar que viatjaria en diligència se’m va eixamplar el cor. Cap
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altra promesa no m’hauria il·lusionat més. M’impressionava, per
descomptat. Perquè es tractava d’una gran aventura. No m’ho vaig
fer dir pas dos cops. La mare, en canvi, sí. Fins que el pare no ho va
tenir tot ben lligat, ella no va donar el braç a tòrcer. L’esglaiava la
inseguretat de les carreteres d’ençà que els carlins s’havien aixecat en
armes, perquè si les ciutats eren dels cristins, en canvi les partides
carlines, emparant-se del seu coneixement del terreny, tenien la clau
dels camins i les calçades. Amb tot, el còlera va començar a fer estralls. Durant tot l’estiu, els periòdics publicaven cada dia la mateixa
nota: «Tant a Barcelona com a les altres viles del Principat es gaudeix
de la més completa salut». El dia 18 d’agost ja no van poder seguir
negant l’evidència: els casos declarats a Tarragona eren indiscutibles.
Al setembre, va arribar que a Barcelona hi havia dotzenes de morts
diaris; morts que es ruixaven i s’enterraven en calç, i era tanta la por
que no només moltes cases estaven tancades a pany i forrellat, sinó
que es donà el cas de famílies en què havent emmalaltit un dels
membres deixaven un taüt preparat rere la porta i fugien igualment,
abandonant el malalt a mans de la incerta caritat pública.
Va ser llavors que el pare, que recordava l’estricte cinyell sanitari
de forces de l’exèrcit i paisans armats amb què, amb motiu de la
febre groga de la dècada anterior, les autoritats havien acordonat la
ciutat de mar a mar, des del desguàs de la riera d’Horta fins a la
darrera casa de Sants i Nostra Senyora del Port, i encertit pel majoral
de la diligència que aquells dies el trajecte a Figueres no presentava
problemes, va fer arribar la demanda al seu cosí Pere Jan de si em
podien acollir sense més dilació.
Quan el majoral va rebre la conformitat del Pere Jan per mitjà
d’un arrier que feia la ruta de Figueres a Camprodon, ja sols quedava
decidir la data, però, amb la guerra, tot el transport, fins a les planes
més segures de la costa de Llevant, va anar a la baixa, i la diligència
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va deixar de fer el servei diari. A l’últim, van trobar l’ocasió: un fabricant de Figueres que, havent vingut a casar-se amb una pubilla de
Barcelona, marxava cap a la seva ciutat. Se n’hi tornava amb tot el
fato de la núvia i allò que va acabar de convèncer la mare: amb un
parell de mossos ben cepats que reforçarien la seguretat de béns i de
persones. Arribat el moment de la partida, vaig descobrir que no
viatjaríem en diligència sinó en una missatgeria, que és com en deien,
llavors, d’aquella mena de vehicles híbrids amb més espai per a la
càrrega de mercaderies que per als passatgers. Lògicament, les poques places de berlina les ocupaven el fabricant de sabó amb la dona
i algun altre parent. Jo vaig encabir-me, en una mena de transportí,
al costat de les minyones, en un espai minúscul on els seients havien
quedat colgats entre cadires, farcells de tovalloles i llençols i els coves amb la vaixella i les greixoneres.
Vam sortir pel Portal Nou i, enfilant la carretera de la Marina, aviat
vam deixar la ciutat enrere. Malgrat la incomoditat de què es queixaven les dones, el trajecte se’m va fer curt. Aquell dia era jo qui viatjava
i eren altres els que, als diferents pobles, sortien a contemplar el pas
rabent del nostre carruatge! I si, després de migdia, el cansament i el
sotragueig em volien vèncer, l’algaravia de les parades, sempre plenes
de venedors, i els crits del majoral i els sagals canviant el tir aviat em
tornàvem a deixondir. No tenia ulls per a tantes coses: la costa del
Maresme em va semblar magnífica, i sempre més li he trobat, amb
tanta horta, i vinyes, i tants vergers. Esteses de garrofers, llimoners i
tarongers aromaven l’aire a tocar de la mar. Després, quan ja era gran
dia i malgrat els temors dels viatgers, vam passar sense peripècies la
Tordera —que baixava ben curta per l’estiatge— i la desolada barraca
de burots del Suro de la Palla; en caure la tarda, vam parar a Girona a
fer una mossegada a tall de sopar i, finalment, quan ja era fosc, vam
entrar a Figueres, altre cop amb el fanal encès com a la matinada. Allí
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vaig dormir, al mateix hostal que el majoral i els postillons. L’endemà
a trenc d’alba va recollir-me, tal com havien convingut, un traginer
que duia arròs cap a les valls de Ripoll passant primer per Camprodon; per arribar-hi, vam trigar dos dies perquè, a mig camí, vam fer
nit al poble de Sant Joan les Fonts. A Camprodon ja m’esperaven,
però per dir-me, un seu nebot, que el cosí del pare, en Pere Jan, era
a Setcases i que, l’endemà, el mateix Pere Jan, que havia de baixar a
recollir l’arròs per a can Batlló, em duria amb ell.
En efecte, el cosí del pare i la seva dona ja no vivien a Camprodon sinó a Setcases, on feien de masovers de can Batlló. Hi vaig
arribar a la quarta jornada de viatge. Pel camí, l’oncle Pere, que va
voler que li expliqués mil detalls de la vida a Barcelona, m’anava
assabentant dels noms dels llocs per on passàvem. Va ser la primera lliçó que vaig treure del món rural: que tot té nom, cada casa,
cada torrent, cada partida de terreny. Un cop a can Batlló, aquell
primer dia ben poc vaig veure, perquè estava rebentat. A l’escó, al
costat de dos bracers que menjaven en silenci, la tieta Ramona em
va posar a les mans una escudella fumejant de sopa de farigola amb
un ou remenat i, de postres, un bon plat de pa amb vi i sucre en
què —sempre n’he tingut un record vivíssim— hi cantaven els àngels. Després, va ser tocar el llit i cedir a la son. L’endemà sí: vaig
descobrir que aquella casa era un eixam. Laboriós. Tots els homes,
mossos i fadristerns, semblaven saber quina feina havien de fer i,
per si no era així, ni l’oncle Pere, ni, per descomptat, el senyor Ignasi i els seus fills grans, Jaume i Miquel, no es guardaven pas de
manar. A la cuina, la tieta Ramona i dues minyones carregades
d’anys ja remenaven olles i perols des de primera hora, mentre les
joves s’ocupaven de les farinades dels porcs, de l’hort i el galliner
o d’anar i venir del rentador de la vila on passaven la bugada.
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El pare del Joan, el senyor Ignasi Isern, l’amo de can Batlló, era
un home alt i prim, que segurament havia estat molt fort perquè, tot
i haver superat la seixantena, no s’estava de participar, portat pel seu
tarannà actiu i conscienciós, en totes les labors que mes rere mes se
succeeixen en una casa de pagès. I això malgrat que els intents dels
fills i la dona miraven d’apartar-lo de les tasques més feixugues. La
parella havia tingut dotze fills, dels quals n’havien sobreviscut poc
més de la meitat, que llavors, i llevat d’una noia ja casada, seguien
vivint, tots, a can Batlló. En canvi, en Pere Jan i la tieta Ramona no
en tenien, de descendència, i, bons i canallers com eren, es van desviure per cuidar-me. Ella, procurant que mengés com un llop (cosa
que, tot sigui dit, no em suposava cap esforç, ja que amb els aires de
muntanya se’m va desfermar la gana i sempre tenia un budell buit),
i l’oncle, fent per manera que participés en les feines de la casa i que,
lluny d’ésser un destorb, la meva presència fos profitosa. Crec que,
al cap de casa i a la mestressa els primers, els va sorprendre per bé
que jo estigués tan familiaritzat amb el bestiar de peu rodó i els guarniments que porten. Pel fet que ja coneixia la utilitat de cada arreu,
des de la testera de les morralles fins a la rabasta, el cas és que em va
costar ben poc d’aprendre a lligar bé uns costals amb la samuga o a
col·locar els àrguens damunt del bast de les mules. Francament, vaig
trobar que, al camp, a vegades creuen que els de ciutat no hem vist
el món sinó per un forat, com si nosaltres no les haguéssim de menester, les haveries. Consideren que som negats per a la vida pràctica
i, en fer-ho, generalitzen massa. Però vet aquí que aquest és també
el nostre defecte, el de la gent de la capital, on pensem que a pagès
tothom és igual. Hom sol donar-ho per fet en parlar dels camperols.
I no ho són pas més que els homes de ciutat. La imatge que ens
n’hem creat, del muntanyès, és irreal. De pagesos n’hi ha de tota
mena i, a Setcases, això aviat ho vaig aprendre.
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Sota l’aparença homogènia, al món rústic no hi existeixen dos
homes idèntics, començant perquè allí també hi ha pobres, alguns
de solemnitat, i rics. Entre els quals, els amos de can Batlló. No, no
ho era, la primera casa de Setcases, però sí una de les fortes, déu n’hi
do si hi pesava! I com més forta, més gent i més feina; quan vaig
arribar-hi, a tocar la tardor, que a muntanya n’és època de molta, es
vivien els prolegòmens de la tornada dels ramats.
Una setmana abans del dia de la tria vaig conèixer el Joan Isern, el
petit de can Batlló, quan l’oncle Pere va permetre’m d’anar amb el
Miquel, el germà del Joan, que havia de pujar a la coma del Catllar
l’última càrrega setmanal de queviures. Durant tot l’estiu, mentre durava l’arrendament de les herbes i la ramada era a les pastures de muntanya, cada setmana un dels propietaris de les ovelles s’encarregava,
per rigorós ordre i sovint personalment, de portar als pastors el pa i
altres vitualles que poguessin menester. També hi havia el costum
d’obsequiar-los amb algun present, del qual, com més poderosa era la
casa, més se n’esperava, així que el senyor Ignasi va disposar que no
féssim curt d’arròs i de llonganisses de les més bones.
Negra nit vam sortir de casa i just travessar el carrer, a la cabanya,
van acabar de preparar els arreus. Encara no clarejava que tots quatre ja caminàvem: el Miquel, el mosso, la mula i jo. Amunt, sempre
amunt. De primer cap a ponent. Quan va sortir el sol, a cada girant,
allí on la senda deixava enrere el bosc, descobríem, tacats dels mil
tons de l’ocre i el verd, més conreus i prats dalladors resseguits per
les partions embardissades i les línies verticals dels pollancres, així
com, als fondals, la foscor atapeïda dels verns i els freixes, esquitxada
pel pàl·lid dels bedolls, que allí són, quan tot just l’estiu vol acabarse, els primers a groguejar. Més tard, havent deixat enrere les closes,
vam tornar a endinsar-nos entre brenys i boscos, ara d’uns pins negrosos, i després d’un parell d’hores de marxa vam sortir, a l’últim,
23

Josep Cuello Subirana

a camp obert. D’allí endalt, tot el que abastava la vista eren prades,
llevat de la roca nua dels pics i els escarpaments. Però el camí seguia
enfilant-se. A poc a poc es va anar fent present la música de les esquelles i el begallar de les ovelles llunyanes, fins que vam arribar al
nostre destí: unes grans planes al peu mateix d’una serra que en deien, i crec no equivocar-me, la roca Pastuira.
Allí vaig veure per primer cop el Joan. Ens va sortir a rebre, amb
un pastor: el rabadà —la mestressa, en diuen ells—, a qui ajudava.
Els altres tres havien partit de bon matí amb la ramada. Amb el Joan
ens portàvem dos anys i mig. A mi em faltaven dies per complir els
onze mentre que ell en tenia tretze i mig, si bé, com que encara no
havia fet l’estirada, llavors era poc més o menys tan alt com jo. Després no, em passava de cinc o sis dits. Se’l veia magre —sempre ho
va ser, d’abrinat—, però fort, colrat pel vent i el sol inclements de
l’alta muntanya. I alegre, una característica que no solia abandonarlo i que et cridava l’atenció. I, igual que no podies deixar de fixar-te
en la vivesa i la jovialitat, que eren el més sobresortint del seu temperament despert, tampoc no podies passar per alt el més destacat
del seu físic: el front ample, el nas aguilenc i els ulls tan negres i
inquisitius. Allí, en aquell cim del món que anomenaven la coma del
Catllar, el Joan se’l veia en el seu ambient. No hi desentonava gens i
fins i tot la vestimenta que duia era, en petit, com la dels altres pastors: sabates ferrades, samarra de pell, calces de vellut i barretina
vermella, llevat de la del majoral, que la duia musca.
El panorama era immens. Tot a l’engròs: cel blau, vetes d’aigua,
herba i roca a gavadals. Tret dels dos milers d’ovelles que, aquí i allà,
esquitxaven els empits, semblava no haver-hi, pleta enllà, cap altra
ànima que els pastors, que jo no veia. Però a la muntanya, deixant
de banda isards, àguiles i tota classe de bestioles a l’aguait, rar és el
dia, també ho vaig aprendre a Setcases, que no et creues amb altra
24

LA CAPSA DE DILLENIUS

gent. Encara que em penso que moltes vegades s’hauria de ser de la
raça dels pastors per descobrir-la, com en el cas d’uns contrabandistes que em va fer notar el rabadà: minúsculs punts tot pujant en la
distància un coll allunyat. Aquell dia també vam ensopegar amb un
herbolari. Aquest sí que l’havia vist: feinejava en una costa propera,
sense que els gos, que el Joan havia tranquil·litzat, en fes cabal. Duia
un gran sac a l’espatlla i s’aplicava a recollir una espècie de safrà menut de flors violàcies que surten ran de terra. N’hi havia grans esteses. Si recordo el fet és per les paraules del rabadà, que em van
sorprendre pel to solemne amb què les va deixar caure:
—També l’hivern té els seus heralds, uns emissaris que venen a
l’entretemps. És com si les pastures, abans de quedar colgades per
la neu, volguessin donar-nos l’últim esclat de color.
També va aclarir-me que tota la planta és tòxica, extrem que va
confirmar l’herbolari quan, de camí cap a l’espluga on guardava la
seva càrrega, va seure una estona amb nosaltres. En la meva innocència li vaig preguntar per què la collia, si era verinosa, i aquell degué ser el primer cop que vaig sentir explicar que sovint, en la salut
i la malaltia, tot és qüestió de grau, que és la dosi la que fa remei del
verí més extrem. Escoltant, també vaig saber que aquell herbolari
era de Viladrau, un poble del Montseny, i pujava els estius a recollir
herbes medicinals que venia als de Barcelona. Quan encara parlàvem
amb ell, en venir la tarda vam sentir que la ramada s’apropava; cada
cop a pas més viu, a mesura que els animals veien la jaça.
Mentre sopàvem en l’escalfor de la barraca, les converses dels
pastors amb el mosso i els germans Batlló em van oferir retalls
dispersos de l’existència del Joan, a qui tots tenien per un xicot
despert, de molta capissola. Que no només havia après a llegir amb
mossèn Josep, el rector del poble, sinó que, de comptes, en sabia un
fotimer i que, si bé ajudava en els treballs del camp i a guardar el
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bestiar, el senyor Ignasi tenia determinat que aviat anés a Camprodon
per aprendre gramàtica amb un capellà molt instruït que hi vivia i amb
qui ja havia parlat. I que la senyora Francesca, la mare del Joan, no
descartava que, un dia, pogués fer-se càrrec de la capellania dels Dolors que els avantpassats de la família, els Batlló d’Abella, havien erigit
a Villalonga, un llogarret a mig camí entre Setcases i Camprodon.
L’endemà vam posar-nos de peus a terra a punta de dia i, després
de menjar-nos les sopes, que, a nosaltres, el rabadà i el Joan ens havien amanit amb cansalada, les primeres sopes de pastor de la meva
vida, vam marxar cap a Setcases. El Joan el vaig tornar a veure a la
setmana següent, el dia de la tria. Es va celebrar en uns prats no gaire
distants del poble, prop d’un mas on, pel juny, ja s’havien aplegat els
ramats abans de pujar a les comes. Va ser una festassa, de nervis,
rialles, lladrucs incessants, el belar de les ovelles... i amb un gran formigueig de gent: mercaders i carnissers i mossos de totes les cases.
Jo la vaig viure com un espectador, al costat de l’oncle Pere. Per
contra, el Joan, sempre a la vora del seu pare, participava de les operacions per destriar els ramats. Una maniobra, l’última de la temporada, que, secundat pels seus homes i els gossos d’atura, dirigia el
majoral de la ramada amb una autoritat serena i armat tan sols del
tirapeu. Va començar pel ramat de la casa més llunyana. A una ordre
d’aquell home obrien una portella en la cleda de fusta en què havien
confinat el bestiar, i les ovelles —igual que l’aigua quan s’alça el bagant d’una séquia— fluïen a borbolls, en filera. I així, obrint i tancant, i apartant amb l’ajut del tirapeu les que s’entremetien on no les
demanaven, s’anaren formant els diferents grups, en el si dels quals,
acabada l’amalgama dels mesos de bon temps, tots els animals compartien la mateixa marca a l’orella i el mateix dibuix pintat a l’esquena. Després de comptar-los i recomptar-los i de les darreres
formalitats, com quan els pastors van mostrar als amos les pells dels
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bens morts durant l’estiuada, vam acomiadar-nos dels altres propietaris i vam emprendre el retorn a can Batlló. Triomfal. Sonor, capitanejat pels bocs i els manyacs, tots altre cop encollarats amb les
grosses borrombes. A tocar del seu ramat, el senyor Ignasi no cabia
al món, joiós i satisfet. Caminava amb una mà sobre l’espatlla del
Joan, mentre amb l’altra no s’estava de palpar una ovella o altra. Les
seves. Totes d’una mateixa llei: cara estreta i tacada, no pas de les
més altes, i, una bona part, amb banyes, que en els mascles eren
imposants i retortes. I allò més important: grasses, amb la llana a
mig créixer, rodones. Una fortuna que menava, acrescuda, de retorn
a casa. Abans no hi vam ser ja sentirem els clams d’alegria:
—Ja arriben!
L’estiu s’havia acabat. A can Batlló, vam celebrar-ho amb un dinar esplèndid presidit pel senyor Ignasi i, a l’altre cap de taula, el
majoral dels pastors. Després, el comiat:
—Fins al bon temps!
Al poble, les portes es van anar tancant. Ben aviat van venir els
preparatius per a l’hivern. Amb el frec diari, amb el Joan vam esdevenir inseparables. També amb en Simó, el fill de la cuinera (que
morí de còlera a Perpinyà l’hivern següent, just complerts els
tretze). Mentre vaig ser a Setcases sempre anàvem tots tres junts,
tot ens ho dèiem. Treballàvem plegats. Feina no en faltava, i ens
plaïa participar-ne, com en un joc de grans. Quan no era l’ajudar
les dones a birbar i arranjar els horts amb l’aixadell, calia vigilar el
bestiar de tota mena; sovint, seguíem el vaquer i de vegades, si no
llauraven, acompanyàvem l’oncle Pere o el Miquel a fer llenya i
desembrossar marges; o a recollir l’herba del darrer redall i el brancatge amb què s’hauria d’alimentar el bestiar durant l’hivern. En
acabar l’octubre, quan encara cada vespre espellonàvem blat de
moro, quan el fred ja es notava, hi va haver un gran ensurt. Poques
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hores després que un parcer que dallava un dels prats més alts del
poble hagués advertit la presència d’uns forasters, més de dos-cents
homes armats van ocupar Setcases. Era una partida de carlins que,
procedents de França, on s’havien organitzat i proveït, havien entrat
pels ports, pel camí de Núria. Ni el rector ni els senyors d’algunes
cases fortes no els miraven amb mals ulls, perquè eren de la mateixa
corda. Però una cosa són les idees i l’altra, diferent, els béns, i la
manutenció de tants homes i cavalleries representava un bon problema per a un poble tan petit. La por de ser-ne desposseïts a la
brava va fer que alguns propietaris s’avinguessin a vendre’ls queviures i alguns xais i, fins i tot, els més espavilats en van saber treure
unes bones unces d’or, no sols de les franceses, sinó —tal com aviat
va córrer per la vila— també piemonteses (la qual cosa va fer parlar
els vilatans sobre qui deuria moure els fils de la guerra). Qui comandava aquells facciosos era un tal Targarona de Sant Pere de Torelló
que, segons explicaven els vells del poble, anys enrere ja havia guerrejat pels encontorns al capdavant d’una columna reialista que anomenaven la Divisió de l’Empordà. Mentre van ser a Setcases, aquell
capitost amenaçava els homes que no se’ls volguessin unir i prometia recompenses per a aquells que, alçant-se contra el que en deia
govern impiu i revolucionari, acatessin l’autoritat del pretendent
Carles V. Malgrat les proclames, els forasters ben poc en van treure
perquè, havent arribat la notícia dels fets a les tropes liberals que
campaven més enllà de Camprodon, la mobilització d’aquestes va
esdevenir tan evident que, pocs dies després d’haver entrat al poble,
els carlins en van fugir; una part, altre cop a França, i els altres cap a
l’oest. Això sí, amb el batlle com a ostatge. Era un mal menor, perquè s’havia salvat el gros de les hisendes, però als vilatans els havia
quedat la por al cos i quan es va saber que l’epidèmia de Barcelona
havia cessat i que el 13 de novembre ja s’havia cantat a la catedral el
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tedèum d’acció de gràcies, ningú a can Batlló no va creure oportú
que jo marxés encara.
Aviat van caure les primeres nevades i els camins, gelats i plens
de fang, cada cop feien de més mal transitar. A can Batlló hi vaig
passar el Nadal i una part de la primavera, freda i plujosa. En realitat,
no vaig tornar a casa sinó a començaments d’estiu. Sabent que jo
estava bé, el pare, em deien els oncles, no els havia cuitat pas, i ells
van insistir que esperés la vinguda del bon temps. Tampoc aquell
cop no vaig poder complir el somni de viatjar en diligència. L’oncle
no en va voler ni sentir parlar. Les notícies dels assalts a berlines i
tartanes s’havien multiplicat. Pel febrer, la tartana Perpinyà-Barcelona havia estat saquejada per un bàndol de carlins. O bandolers. Pel
maig, cremada, i, un tercer cop, salvada per l’arribada in extremis
dels cristins. Alguns assalts havien estat molt violents, amb passatgers degollats i tot, de manera que l’oncle Pere va disposar que jo
viatgés amb arriers de la seva confiança que coneixien molta gent i
que, per les seves activitats comercials —inclòs el contraban— tenien més informació que ningú dels moviments de les partides.
En arribar a Barcelona, la sotragada va ser molt forta. La mare
havia mort. Del còlera. Fins i tot ara, que ja soc vell, em costa contenir l’emoció d’aquells records. Però no m’hi he de deturar, perquè
la que escric és —vull que ho sigui— la vida del Joan. No pas la
meva.
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a Barcelona on vaig acabar de deixar enrere la infància quan
hi vaig tornar l’estiu del trenta-cinc era una ciutat presa d’una
agitació creixent, convulsa i —malgrat el final de l’epidèmia— insana. Per molts motius, començant per l’estretor amb què les muralles
la confinaven en un perímetre cada cop més insuficient, però també
per la insalubritat dels espais i, en particular, per les pèssimes condicions de les cofurnes on s’amuntegaven els cada vegada més nombrosos obrers de les fàbriques, uns obrers que encara no disposaven de
cap de les organitzacions amb què procuren la millora de les condicions del seu treball. A més, i per si no n’hi havia prou, aquella Barcelona faixada de pedra era una ciutat abatuda per les conseqüències
d’una guerra que, si bé no es lliurava a la capital, recolzava per partida
doble en les capes populars de les ciutats, que no sols experimentaven
l’atur i la crisi de la indústria catalana sinó que ara havien de jugar-se
la vida per anar, al costat d’un exèrcit insuficient, a combatre lluny de
casa les partides de carlins aixecats en armes.
És clar que llavors no me les feia, aquesta mena de reflexions. Jo
era just un marrec d’amb prou feines dotze anys que s’admira de tot
el que l’envolta —un noiet a qui l’existència premia cada dia amb un
munt de novetats—, però veure-la, la misèria de la gent, la veia. I
tant si la veia!, perquè la tenia a tocar. Potser no tant al barri on
vivíem com a molts carrers de l’altra banda de la Rambla, per bé que
de fam i indigència n’hi havia pertot. Igual que veia la ufana de tants
servents de Déu més inclinats a arredossar-se sota la pompa dels rics
i l’aparat de la cúria que a anar més enllà de l’almoina anestesiant.
Un nen, ni tampoc un adolescent, no rumia amb llargues cavil·lacions, però pren nota de tot, amb una avidesa encara més forta que el
pensament, perquè és la radical expressió de l’instint de viure. Tot
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ho absorbeix, com l’esca que s’amara de l’aigua que la xopa. Jo he
gaudit de bona estrella. He sobreviscut a una època complicada i,
perquè he tingut qui em va ajudar, no he estat ase del tot. Fins m’he
fet un patrimoni. He estat de xamba, ho reconec, si bé canviaria una
bona part de la meva fortuna per tenir una mica més de cultura, que
és el fanal que ens permet sortir de la tenebra i comprendre el món.
Penso que la nostra joventut va discórrer en un període difícil, que
eren temps abrandats. I ara, a mesura que se n’hauria de començar
a explicar la història amb perspectiva, trobo que a molts dels que
l’escriuen els sobra complaença. No pas a mi. Jo no la vull tenir.
Estic agraït per tot el que m’ha donat la vida, però no la puc
pintar amb colors que no existiren. Amb tants anys han passat moltes coses i massa gent hi ha deixat vides i hisendes sense que el progrés —en les comptades ocasions que n’hi ha hagut— hagi estat ni
gran ni durador, i és per això que cal dir-la, la veritat dels fets. A més,
en aquells períodes que em toca descriure, perquè són els de la joventut del Joan, a Barcelona sovint els esdeveniments anaven per
camins força allunyats del que es coïa a Madrid. Ja es veu que en
això tampoc hem canviat gaire. Amb la mort, el 1833, de Ferran VII,
havia acabat una de les dècades més tristes de la nostra història. Un
període ominós i decadent en què, després d’un breu parèntesi,
aquell rei brutal i mediocre aviat es va tornar a rodejar d’una camarilla menyspreable, preocupada només pel benestar propi i l’emmordassament dels liberals. Mort el rei, aquests darrers —entre els quals
molts acabats de retornar de l’exili amb la il·lusió de participar en la
modernització del país— es disposaren a donar suport a la nova
reina —la nena Isabel II— en la figura de la vídua reial, la reina
regent Maria Cristina, enfront dels partidaris del príncep d’Astúries
Carles Maria Isidre, germà del rei difunt i autoproclamat Carles V
d’Espanya.
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A Barcelona, una part de la burgesia més emprenedora també es
mostrava esperançada, malgrat que les manufactures tèxtils encara
continuaven despatxant gent i amb prou feines si començaven a redreçar-se després de tantes guerres: la dels carlins, la que va ser la
primera dels carlins, era la cinquena en menys de mig segle, després
de la Guerra Gran, la napoleònica, la del Trienni —amb els escamots
de reialistes lluitant contra la Constitució— i la dels malcontents. I,
per si amb les negres conseqüències de tants combats no n’hi havia
prou, calia sumar-hi encara la catàstrofe, m’explicava el pare, que per
a les arques de l’estat i per a la indústria i el comerç havia representat
la independència de les colònies americanes, pèrdua que ni el mercat
interior espanyol, ben magre, ni el del que queda de l’imperi no podien substituir. Amb tot, fou durant la dècada dels anys trenta que
la burgesia va emprendre les grans transformacions industrials que
defineixen aquest segle, començant per la fàbrica dels Bonaplata,
que en va esdevenir tot un símbol. La teleria, amb una maquinària
de ferro llavors novíssima, que la societat dels germans Bonaplata
va inaugurar el 1833 al carrer Tallers, prop de la muralla, va ser, tal
com s’ha dit manta vegada, la primera indústria tèxtil moguda per la
força del vapor a Espanya.
Escric i ja fa dies que dubto si ratllar tots aquests apunts històrics.
Per què em calen?, per què no estripar-los si vull explicar la vida del
Joan Isern? Finalment avui ho he decidit: no ho faré. Cal que els deixi.
Es clar que no, que no els he pas d’estripar. Al contrari. Tots som fills
d’una època, i malgrat que cadascú jutja els esdeveniments que li ha
tocat viure des de la independència del seu jo singular, no vull oblidar
que aquest jo moral de cada persona es construeix —a favor o per
oposició— a partir dels elements del lloc i del temps en què ha nascut.
Tot això em penso que ja ho he dit. Potser em faig pesat. Tant se val,
si no ho dic ara qui sap si ja no ho tornaré a repetir! Trobo, però, que
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el món gira a bon pas (malgrat que no és sinó amb l’edat que ho
advertim) de manera que, a mesura que envelleixen i s’obliden, les
èpoques passades es fan més i més confuses per als que no les han
viscut, perquè si bé és cert que la societat progressa amb ritme viu
també ho és que, en el terreny moral, a cada generació li cal recomençar. A Espanya aquests darrers quinze anys s’han succeït tants
fets carregats de transcendència històrica que allò que es va esdevenir els anys trenta i quaranta encara sembla més llunyà. Com si la
revolució i la contrarevolució, la lluita entre el progrés i l’immobilisme, entre els que tenen i els desposseïts, només s’hagués plantejat
durant aquest darrer període. El Joan mai no va voler ser protagonista de la cosa pública, malgrat que mai no hi va viure d’esquena i
que, sempre que li va semblar que ho havia de fer, hi va participar
amb ganes. Però —igual que tots els homes, públics o anònims— el
Joan va prendre les seves decisions i va fer la seva vida —unes i altra
en ell prou singulars— en un ambient determinat, i a mi em sembla
que no podria explicar-les, les decisions i la vida del Joan, sense referir-me als fets que les envoltaren, perquè són els ingredients que
les van fer possibles. Per acció o per reacció.
El cas, tornant a la Catalunya d’aquells anys de joventut, és que
la situació política era qualsevol cosa menys encalmada, fins a l’extrem que, a despit de les enormes diferències d’interessos d’uns i
altres, tant la burgesia liberal com els menestrals i les classes populars barcelonines desconfiaven cada cop més dels governants, que
percebien allunyats i poc preocupats per lluitar de debò contra els
carlins i els col·laboracionistes que els ajudaven. Perquè de l’altra
banda, és clar, hi havia la gent d’ordre, entre la qual agents infiltrats
i encobridors dels carques en armes, encara que la majoria eren tan
sols moderats (així hem donat en dir-ne, per bé que la paraula no fa,
en molts casos, honor a la intolerància que gastaven). Uns moderats,
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en tot cas, que temien l’esclat de les idees de canvi i estimaven que
els liberals, i ja no diguem els progressistes, eren uns autèntics dimonis, igual que ara, en els temps actuals, s’esdevé dels anarquistes seguidors de Proudhon i Bakunin. No cal pas recordar que en això
coincidien amb l’aristocràcia urbana per bé que, tanmateix, i si més
no en els primers compassos de la guerra, aquesta esguardava el carlisme com un fet llunyà i, fins i tot, incòmode.
Però això sí, servils, absolutistes intransigents o tan sols moderats, eren molts —o, com a mínim, molt influents— els que a l’hora
de la veritat es mostraven disposats a donar suport a qualsevol mesura que, sovint sota el pretext de combatre el carlisme, suposés a la
pràctica una retallada de les llibertats públiques o, encara més clarament, la repressió dels liberals. Tal com es va esdevenir, temps a
venir, quan el baró de Meer va ser nomenat capità general de Catalunya. Llavors, d’ençà del trenta-set, vam viure vora dos anys sota la
dictadura d’un militar d’aquells del morro fort, que, als que en recordaven les brutalitats, els duia a pensar en els temps del comte
d’Espanya, alhora que els decidia a redoblar la prudència, sobretot
si, com el pare, eren coneguts pel seu natural progressista, perquè en
aquella ciutat no era pas difícil saber quin peu calçava cadascú. Ara
bé, quan eren entre amics, aleshores el pare i tots plegats s’alleraven
de parlar sense embuts, mirant però que no els sentís la mare, a qui
alarmaven aquells conciliàbuls que trobava, amb tota la raó, que discorrien per viaranys poc sants i, piadosa com era, rondinava si els
oïa malparlar de frares i capellans. Llavors, alçava els ulls al cel i sospirava; això sí, posant-hi força salsa, perquè ni ella, que n’era tant,
d’església, no podia deixar d’experimentar l’enfarfec que a la Barcelona de les primeres dècades de segle ocasionava l’omnipresent i reaccionària influència del clero. «En això potser sí que tens raó», li
responia invariablement, al pare, quan aquest li feia veure com n’era
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d’aclaparador el domini de l’Església amb uns arguments que, com
que sabia que feien forat, sempre eren els mateixos i poc més o
menys amb les mateixes paraules: «Som més de cent mil persones,
cent mil! Tots apinyats de mala manera dins d’aquest cinturó de muralles i, per si ja no fos prou fotut, del poc espai que disposem, ells,
entre esglésies i convents, n’ocupen la meitat. Ves, potser sí que vaig
un pèl errat de comptes, no ho sé, perquè no puc mesurar-ho, però
posaria la mà al foc que, si m’equivoco, és de ben poc». Igual que
repetia, per concloure, un dels seus corol·laris preferits: «Ara!,
d’aquestes coses, ells, ni piu. Ells a la seva, prometre el més enllà».
El pare i els de la seva colla es trobaven cada vespre a casa. I així
ho van fer altra vegada quan, després de fumigat l’estatge arran de
la mort de la mare, el vam tornar a habitar, però aviat van adonar-se
que, sense ella, aquella llar era buida i van passar a acudir de forma
més assídua a la rebotiga de l’apotecari Bofill, a la plaça de Sant
Agustí Vell, durant anys un dels punts de trobada més notoris dels
barcelonins d’idees avançades (els que aleshores s’anomenaven progressistes, corrent el temps, com hi ha món!, fins i tot esparteristes
i, en acabat, demòcrates, és a dir republicans). No cal pas dir que,
quan vaig tornar a Barcelona, al començar l’estiu del trenta-cinc, ni
el pare ni els seus amics no havien pas canviat d’idees, se seguien
prestant El origen de todos los cultos, el Candide de Voltaire i altres obres
de l’Index Librorum Prohibitorum i es continuaven queixant de l’ànsia
de l’església per dirigir i immiscir-se en tots els racons de la vida de
les persones, ja fos de grat o per força i, llavors, amb mètodes policíacs que eren encara ben inquisitorials, com per exemple el de les
llibretes de comunió pasqual. Per quaresma, les parròquies apuntaven els noms de tots els veïns que, el dia de Pasqua, haurien d’anar
a combregar (i a confessar-se), i després, passada la festivitat, els vicaris acudien a recollir casa per casa les cèdules de comunió de les
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famílies que havien complert amb el deure. Perquè, com tantes, la
nostra era una ciutat levítica, amb lledànies i processons tothora,
amb rosaris, sacris, oremus... i un repicar perpetu de campanes.
Enmig de la guerra que ensangonava el país, a Barcelona la
palma de les ires, però, se l’enduien els frares, que cada cop despertaven més ràbia. Bona part de les invectives dels anticlericals anaven
dirigides contra el seu poder i riquesa. I contra la impunitat amb què
les autoritats, que els haurien hagut de castigar, responien a les deshonestats i maleses que alguns cometien. Aquell any, precisament,
hi va haver un gran malestar perquè havien portat pres un frare de
Sant Josep de Mataró que havia forçat tres noiets, i la gent recelava
que se’n sortiria, com altres abans, amb ben poca condemna. El rebombori va durar setmanes. Davant del convent, les veïnes, així que
veien que algun jovencell s’hi apropava, ens alertaven amb gests explícits i crits: «noi, tapa’t el cul!». La gent tenia clar que tot aquell
fraram —paparres n’era un apel·latiu freqüent— s’havia situat just
de l’altre cantó (tret d’excepcions, algunes ben manifestes com la del
doctor Safont, abat de Sant Pau del Camp) i que se servia de les
riqueses dels convents per subvenir a les despeses de la sedició carlina. Tan irritada i convençuda n’estava la ciutadania que va ser llavors —quan el capità general Llauder encara no havia estat substituït
per Espoz y Mina— que es va popularitzar aquesta cançoneta, que
alguns grups anaven a cantar a les portes dels convents: «Viva Cristina/ ara més que mai,/ capellans i frares/ vagin al carall./ Viva lo
general Llauder,/ mentre hi hagi frares/ mai anirem bé...». Si a això
hi sumem aquells eclesiàstics que formaven part o lideraven les partides de revoltats —que no van ser pas ni un ni dos—, i les brutalitats (que el rumor sempre augmenta) que alguns d’aquells escamots
cometien sobre els presoners, amb afusellaments sumaris i martiris
despietats, es pot arribar a entendre l’estat d’ànim de la ciutat de
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Barcelona a principis del mes de juliol. Si l’explica o no seran els
historiadors que ho hauran de dir. Jo que hi vaig viure, trobo que sí.
De segur que diran, i també hi estaré d’acord, que tanmateix no disculpa molt del que va passar, ja que una cosa són les veus irades a
les rebotigues, les més que justes crítiques i la pública confrontació
política, i l’altra, el desastre que va esdevenir-se. La sang vessada. I
n’hi ha hagut tanta! Hi he rumiat molt en les barbaritats que vaig
veure aquells anys. Les trobo monstruoses i reveladores. Sovint es
titllen d’inhumanes, i ja me’n faig càrrec que llavors el qualificatiu
vol posar de relleu com en són d’execrables, però la paraula enganya,
ja que amaga la part més llòbrega de la naturalesa dels homes. Recordo que, de petit, davant d’algun fet atroç d’aquella mena, la mare
sempre li deia al pare: “Inhumà?, tant de bo ho fos, Dalmau! Els
homes poden ser molt pitjor que les feres!” Quan hi penso, en
aquestes coses, més d’un cop i no sé per què em ve a la memòria un
altre fet d’aquell mateix període per bé que del tot deslligat dels aldarulls de l’estiu del trenta-cinc. Em refereixo a la mort dels Almirall,
els protagonistes d’un romanço molt popular, el dels parricides de
Gelida, un pare i una filla que havien matat el gendre i marit. Van
esperar que la noia —que estava embarassada— hagués parit, i llavors tots dos van ser ajusticiats a garrot i després llançats al mar dins
d’una bóta mallorquina. Que prop neixen la venjança i la justícia! És
com quan, morta l’aranya, la trepitgem amb fúria, com si així en poguéssim esborrar la mena. Però la vida rebrota preciosa i abjecta alhora. La sang que es va vessar l’estiu del trenta-cinc venia a afegirse a la dels fets similars de Reus, tres dies abans.
La d’aquí, a Barcelona, va córrer darrere la dels bous. Perquè va
ser a la cursa de la diada de Sant Jaume que es va encendre la metxa.
Aquí, tothom n’ha sentit parlar, d’aquells fets, però el temps passa i
fora de Barcelona potser ja no són coneguts. Per això els vull explicar.
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La tarda anterior, la del divendres, ja hi havia hagut corrida, per tal
com es celebraven els dies de l’aniversari de la reina governadora.
L’endemà, dissabte, la plaça de la Barceloneta, que és a tocar del
camí del Fort de Don Carles, es va omplir del tot. Els preus eren
populars i els espases, segons deien, coneguts: el sevillà Manuel Romero Carreto i l’aristòcrata cordovès Rafael Pérez de Guzmán. A mi,
els toros no m’han dit mai res, però el pare, com tants a Barcelona,
hi era molt aficionat. En ell eren tema freqüent de conversa; se’n
sabia tots els noms, de toreros i de toros. I jo ara encara en recordo
bastants dels que li sentia esmentar. Deu ser allò que diuen, que ensenyar alguna cosa a un nen és com gravar-la en un bloc de pedra (i,
en canvi, ensenyar-la a un vell, ara me n’adono, és com escriure a la
sorra de la platja). A més, explicava el pare, s’havia anunciat que els
toros serien de la mateixa ramaderia —la de Zalduendo de Caparroso, veig que diu en un dels retalls que guardava el pare— que els
del divendres, que havien sortit molt braus.
No va ser el cas del dissabte. Es veu que van ser mansos, l’un
darrere l’altre. Sense cap bravura. Ni amb la capa ni a la muleta no van
donar el joc esperat, ni tampoc als cavalls, amb la garrotxa o a la sort
de banderilles, i el públic, que ja duia la irritació a sobre, va anar deixant anar la seva còlera. Primer, cosa ben comuna en l’espectacle de
toros i toreros, esbravant-se a crits, però també llançant a l’arena vanos i ampolles i tot el que tenia a mà... que va resultar no ser poc,
perquè en aquella època la plaça de la Barceloneta era de fusta, tret
del basament, ja que per raons militars —la defensa i operativitat de
la Ciutadella, deien— estava prohibida al seu entorn qualsevol edificació que fos tota d’obra de fàbrica (una norma que regia en tot el
perímetre militar de Barcelona). Aviat, però, van començar a volar cap
el redol els bancs i les cadires, i fins i tot trossos de l’empostissat de
les llotges i les graderies que la gentalla enfurismada anava arrancant.
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Quan, impedit i caigut a l’arena, el darrer bou maldava per debatre’s amb els gossos que l’aquissaven i el subaltern del matador mirava d’infringir-li la bescollada definitiva —així ho he sentit explicar
mantes vegades—, llavors van començar a saltar més i més espontanis que van rematar l’animal a ganivetades i tibant-lo amb un tros
de la maroma de la contrabarrera que li havien lligat al banyam el
van treure de la plaça i, al cap darrer, l’arrossegaren pels carrers de
la ciutat enmig d’un esvalot creixent... Si més no això és els que contaven unes quartetes ben conegudes:
El dia de Sant Jaume
de l’any trenta-cinc
hi va haver gran broma
dintre del torín;
van sortir set toros
tots van ser dolents
això va ser la causa
de cremar...
Del que havia passat a la plaça jo no en vaig ser testimoni. Llavors
era a la Rambla amb el pare, on acabàvem d’arribar després d’haver
dinat a l’hort que els Soler, uns veïns nostres, tenien al camí de Gràcia i on ens convidaven alguns dies de festa, i més d’ençà de la mort
de la mare. Sé que ens vam acomiadar dels Soler a la part alta de la
Rambla entre el quarter d’Artilleria i Betlem, i recordo, com si fos
ahir, el que va venir després. La ciutat va rebentar. Va ser el primer
avalot que vaig viure. Poc sabia que aquella nit la Rambla deixaria de
ser per sempre més el carrer dels convents ni que a aquella bullanga
en seguirien altres: llavors no podia sospitar quina mena de temps
s’apropaven. Cap a les set, quarts de vuit, el passeig es va anar omplint
40

LA CAPSA DE DILLENIUS

d’una gent esveradíssima, amb una exaltació que contrastava amb el
repòs festiu dels badocs i passejants que a aquella hora hi són habituals. Entre corredisses i cridòries («El bou gros!», «el bou gros!», cridaven en referència al general Llauder) la gernació va començar a
apedregar el convent dels agustins descalços alhora que els escridassava amb insults i grolleries. Aleshores va ser quan el pare va decidir,
tal com suposo que devia fer la majoria de gent de seny, que era hora
d’anar-nos-en cap a casa i esperar, a resguard, en què quedava l’aldarull. Recordo també que, mentre reculàvem, al Pla de les Comèdies i al de la Boqueria alguns exaltats arengaven la gent, que s’hi
seguia congregant sense aturador, i que una patrulla de cavalleria de
la guàrdia de Drassanes provava sense èxit de dispersar la multitud.
Va ser quan marxàvem que es van fer notar les primeres resplendors, que provenien tant del convent dels trinitaris descalços (que s’alçava allí on hi ha el Liceu) com del de Sant Josep dels carmelites
descalços (on al cap d’un temps hi arranjaren una gran plaça i ara hi
ha el mercat de la Boqueria). Diuen que van ser els primers a cremar.
Després van seguir, arreu de la ciutat, el dels dominics de Santa Caterina (on avui hi ha el mercat del mateix nom), el dels agustinians calçats del carrer Hospital, el dels mínims de Sant Francesc de Paula, a
Sant Pere més Alt, i el dels carmelites calçats del carrer del Carme. En
total van ser sis els convents destruïts per les flames i setze el nombre
de frares morts, bé pel foc, bé a mans dels amotinats mentre tractaven
d’escapar-ne. També van ser atacats els convents de la Mercè i de Sant
Francesc, però en aquest les flames no van prendre més enllà de les
portes, i els veïns, entre els quals el senyor Rodés, van poder salvar
talles i pintures alhora que ajudaven els ocupants a fugir per la claveguera. Una sort similar van tenir els frares i seminaristes de Sant Vicenç de Paül del carrer Amàlia que van aconseguir d’aturar els
assaltants a trets, pedrades i cops de totxo. També es van salvar, no
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sense un bon ensurt, els caputxins de Santa Madrona, i els trinitaris
calçats, els servites de Bonsuccés, els... fins a completar la vintena de
convents de frares que hi havia a Barcelona. Un dels convents que,
amb tot, no van patir danys irreparables, va ser el de Sant Sebastià, a
tocar la Llotja, que poc després, quan va quedar afectat per la desamortització, la Junta va comprar per encabir-hi una bona part de les
Escoles. De fet, alguns d’aquests edificis es van salvar pel clamor dels
veïns que temien que l’incendi es propagués a les seves llars. Tampoc
no va patir danys cap ni un dels beateris i convents de monges que en
un nombre semblant, si la memòria no m’enganya, també teníem llavors a Barcelona. Ni tampoc cap església o edifici del clergat secular.
Recordo que l’endemà no es van obrir les portes de la ciutat i
que vam ser un munt els habitants que de bon matí vam recórrer els
carrers per contemplar les ruïnes, encara fumejants, d’aquells casalots mentre alguns frares que s’havien amagat durant la nit eren escortats per la milícia o pels piquets de la tropa a baioneta calada —
perquè era molta la gent que els tornava a escridassar— fins que
arribaven a la fortalesa de Drassanes, i, d’allí, a la de Montjuïc on a
la fi van restar salvs. Havia estat la turba desfermada que havia incendiat i assassinat, això no té volta de full, ara que també és indubtable que algú havia deixat fer. Més encara si tenim en compte la mar
de fons que feia setmanes que agitava la ciutat, fins al punt que aquell
mateix dissabte les autoritats havia publicat un ban en què, en previsió
d’aldarulls, ordenaven l’aquarterament de la tropa (escassa, perquè
molta era fora, acuitant els carlins); un ban que també manava que, en
cas d’alarma, els batallons de la milícia urbana s’apleguessin tot d’una
als llocs acostumats. Trobo, si se’m permet el judici, que a desgrat del
que els hauria hagut de dictar la prudència, alguns exaltats degueren
pensar que permetent l’esclat popular s’afavoriria que la situació política fes un tomb.
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La primera explosió s’havia produït, però el malestar seguia ben
viu, i va tornar a saltar amb virulència quan encara no havien passat
ni quinze dies. Va ser el cinc d’agost, quan el general Bassa, per encàrrec de Llauder, es dirigia a Barcelona a castigar els avalots. Es veu
que, una vegada a Palau, i mentre negociava amb actitud provocadora (s’ha dit que va ser llavors que va deixar anar aquella insensatesa
de: «O jo o el poble»), va tirar d’espasa, moment en què va ser abatut
pels trets de pistola d’un dels presents. Tot seguit van llançar daltabaix del balcó de la part de la duana el cos del militar que, sense que
la tropa ni la milícia urbana ho impedissin, va ser arrossegat per una
gernació que hores abans ja omplia els carrers. Després, un cop a la
Rambla, van cremar el cadàver en una foguera alimentada amb papers i mobles sostrets de la delegació principal de policia enmig
d’una gran bullanga. En aquells anys jo feia d’aprenent a la pastisseria Canut (avui Massana), on el pare m’havia posat a treballar així
que vaig tornar de Setcases. Aquell dia l’amo va tancar la botiga tan
bon punt començà el xafarranxo i no ens en va deixar marxar fins
que va entendre que no corríem perill ni nosaltres ni el negoci. Quan
en vam sortir, la curiositat ens va portar de dret a la Rambla. No ens
va costar pas gens d’arribar-hi, perquè la confiteria és al carrer Ferran (que llavors no tenia ni de bon tros la importància d’ara, ja que
no arribava sinó fins al d’Avinyó). Tot i que me’n moria de ganes, jo
sol no m’hauria atrevit a anar-hi —més que res pensant en les advertències del pare—, si bé el cert és que tampoc no em vaig fer pas
pregar per seguir els oficials i aprenents de can Canut. Quan hi vam
arribar, a la Rambla, el cadàver del general encara fumejava, i tot al
voltant ballava un grup de dones agafades de la mà (recordo que es
va dir si eren unes obreres de la fàbrica de cigars). L’escena ja era
prou colpidora, però crec que si se’m va quedar clavada a la memòria
és per la ira amb què un dels treballadors de can Canut, en Copinya,
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malnom amb què tots coneixíem en Casimir Roig, va murmurar,
procurant, això sí, que només el sentíssim nosaltres:
—Xinxes de fàbrica!
I per damunt de la seva veu, aquí i allí, els «visca la llibertat!, visca
la pàtria!» de la multitud enardida que encenia fogueres arreu amb els
lligalls i el mobiliari procedents del saqueig de les comissaries, del tribunal de Rendes, de la procura del monestir de Montserrat, de les
oficines dels burots... Les flames d’aquell vespre se’m barregen dins
la memòria amb les que, tornant a casa, vaig veure al convent de Sant
Sebastià mentre colles de totes les edats celebraven l’enderroc de l’estàtua de Ferran VII que el comte d’Espanya havia erigit a la plaça del
Palau uns anys enrere. Llavors no n’era conscient, però ara que el
temps me n’ha donat la perspectiva, he de dir que, a parer meu, el
pinyol dels desgavells d’aquell estiu del trenta-cinc va arribar molt
aviat, just quan van calar foc a la fàbrica Bonaplata. Un atemptat insòlit. Hi hagué qui va voler entendre-ho com a protesta per la nova
maquinària que aleshores començava a introduir-se en la indústria
tèxtil. Unes màquines, deien, que deixarien sense feina una pila de
treballadors perquè permetien elaborar els gèneres amb una gran economia de braços. Però, en contra dels que poguessin pensar així,
aquell sabotatge —així en diuen els francesos— encara va ocasionar
més misèria, ja que d’un dia a l’altre els més de sis-cents obrers de la
Bonaplata es van trobar al carrer sense mitjans de subsistència. Amb
tot i mirant-los amb distància, no cal pas negar que els fets d’aquells
dies, i en especial els de Barcelona, van esperonar la pressió de les
Juntes Governatives sobre Madrid, i van aconseguir del govern espanyol la introducció d’alguns canvis. Llavors, però, tal com ha passat
en altres ocasions durant els darrers decennis, els esdeveniments es
van precipitar i els temps es van tornar convulsos; ni que en sabés i
en tingués prou memòria, no podria sintetitzar-los amb coherència.
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El resum —això sí— és ben fàcil de fer: la situació va empitjorar.
I de quina manera! Rebomboris com la crema del Vapor Bonaplata
havien atemorit la gent i van apartar de l’acció directa molts homes
lluitadors que, com en el cas dels amics del pare, no eren dels més
radicals. Alhora, altres elements que no havien fet aquella revolució
miraven, des d’un extrem o l’altre, d’apoderar-se’n, ja fos per donarli una sortida inofensiva, ja fos per portar la barbàrie al límit. Vaja,
per allò tan vell i que no sembla tenir esmena del «com pitjor, millor», però, que de retop, no fa sinó estimular el poder a procedir
sense contemplacions. Perquè llavors, com tantes vegades passa,
l’autoritat es va revestir de seguida de l’amenaçador vellut de la retòrica (de l’estil de, i no faig sinó copiar dels diaris de l’època, «la
terrible espasa de la justícia caurà sobre el cap dels conspiradors i els
seus satèl·lits», o «les llàgrimes del penediment seran una tardana
expiació del crim...»), alhora que buscava l’escarment per mitjà del
terror. Sense contemplacions i sense amagar-se’n pas. Com més expeditiu, millor. El dia 7 van ser afusellats a l’Esplanada dos dels homes acusats d’instigar els fets del dia 5; el dia 11, quatre més;
després... I mentre aquí seguien les execucions, a Madrid, en canvi,
va ser l’hora, per bé que efímera, dels governs progressistes de Mendizábal i el comte de Toreno, el qual, tot sigui dit, va aprofitar, igual
que la reina regent, per embutxacar-se una picossada de milions de
rals arran de les concessions del mercuri espanyol que el govern va
atorgar als Rothschild.
Amb tot, aquells ministeris no només van posar en marxa la desamortització dels béns eclesiàstics sinó que van emprendre accions que
van tenir una gran transcendència, com la creació de les diputacions
provincials o el reforçament de la milícia urbana que va passar a guàrdia nacional. No sé si els que no l’han viscuda poden fer-se una idea
del que representava la milícia, abans que la substituïssin pels guàrdies
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civils uniformats de blau. L’esperit n’és tot un altre, perquè no tenen
res a veure i no s’assemblen més que un ou a una castanya. La milícia
urbana, o nacional, tant se val el nom, era una organització de ciutadans armats, de naturalesa, doncs, més urbana que castrense. Per
aquesta circumstància, els membres de la milícia, lluny de l’obediència cega que es demana del soldat, no només escollien els seus caps
sinó que amb freqüència actuaven en defensa dels objectius que
aquells darrers els marcaven. Objectius que no sempre coincidien
amb els del poder polític i militar. De manera que per als liberals
progressistes, la milícia era bàsica i en va encarnar —qui no ha sentit
parlar del batalló de la Brusa!— la punta de llança de l’acció política.
Un baluard de les llibertats públiques enfront, si s’esqueia, fins i tot
de les autoritats. Per contra, eren molts els que en desconfiaven.
Com el meu amo, el senyor Arquer, que per a la cosa pública era
home amesurat i prudent, i enemic, com solia dir, d’idealismes desguitarrats. Sempre repetia, fins que els fets li van donar la raó, que
havia calgut una revolució per establir la milícia i que en faria falta
una altra per desarmar-la.
Una de les característiques de la milícia era la diversitat. Els moderats —que maldaven per escapçar-ne la puixança o, quan podien,
per prohibir-la— en deien desordre. Si bé algunes unitats, com el
batalló desè o l’esquadró dels Llancers, eren ben conservadores, perquè tots els membres pertanyien a les grans famílies, aristocràtiques
o no però totes de volada, altres es caracteritzaven per ser d’idees
avançades. Era el cas dels integrants del primer batalló de Sapadors
i, per descomptat, dels voluntaris del dotzè, és a dir els de la Brusa,
que és com tothom els coneixia, atesa la indumentària que gastaven:
una mena de brusa llarga, com de carreter. No ha de sorprendre que
llavors molts jovenets veiéssim en ells els nostres herois, ni tampoc
que quan el matí dels diumenges es reunien —recordo quan els de
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la Brusa ho feien a l’antic convent de Sant Felip Neri— els anéssim
a espiar. Igual, em penso, que tampoc no estranyarà si confesso que,
passats uns anys, encara m’hi arribava força diumenges.
L’ardor dels de la Brusa els havia dut a emprendre accions forassenyades i més d’una astracanada i tot. Perquè havia passat més d’un
cop que, havent-se abocat a alguna acció irreflexiva, no els havia
seguit cap més unitat, de manera que no només s’havien quedat sols
sinó, pitjor encara, enfrontats a altres batallons de la mateixa milícia.
També és cert que, exaltats com eren, van cometre o tolerar algunes
violències reprovables, de les quals alguns, lluny d’amagar-se’n, es
vanaven, com en Josep Massanet, un escrivent i home de teatre, que
presumia d’haver estat l’autor de la mort del general Bassa. Però
també és ben veritat que molt dels caps de la Milícia van pagar un
estipendi ben amarg de presó i exilis malgrat no haver-se extralimitat
mai en les seves funcions. Aquest va ser el cas de Francesc de Paula
Cuello, un noi de la meva edat —un any més jove, si he de ser precís— a qui, si bé tenia vist de quan ell acudia a classe de Dibuix o de
Francès a la Llotja, no vaig tractar fins als anys quaranta, quan ja era
un personatge conegut. Va ser durant un dels pocs períodes en què
en Cuello va poder tornar a fer una estada una mica llarga a la nostra
ciutat i amb ocasió d’haver estat company de curs d’en Joan Isern.
Llavors vam fer amistat, per bé que el vèiem poc, perquè la seva frenètica activitat el forçava a una vida poc convencional. Als disset anys
ja havia hagut de marxar a l’exili, amb en Narcís Monturiol, un xicot
de Figueres, i altres represaliats de la seva corda. Després, en el decenni següent, entre fugides i desterraments em penso que va haver
de tornar a absentar-se de Barcelona ben bé tres o quatre cops més
(sé que va passar per França, Andalusia, Galícia, Eivissa, Alger, altre
cop França...). En Cuello tenia fusta de líder i, a més d’escriure als
diaris, quan parlava en públic gastava molta eloqüència. Defensava la
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causa dels treballadors i la necessitat de canviar la societat amb la
flama d’un tribú. En aquells anys, en Cuello, que havia fundat el seminari La Fraternidad amb la colla de Narcís Monturiol —entre els
quals noms després prou coneguts: el mestre Clavé, els germans
Montaldo, Estanislau Figueres, Pi i Margall, Ildefons Cerdà, el metge
Monlau o Abdó Terrades— dirigia el periòdic El Republicano i ja era,
igual que aquest darrer, i malgrat la seva joventut, un dels caps indiscutibles del Partit Democràtic. A Barcelona eren pocs els que no
n’havien sentit parlar; molts l’apreciaven i bastants propietaris el temien. Alguns l’odiaven a mort. Tothom deia que Cuello i Terrades
es complementaven l’un amb l’altre: aquest —proclamaven els diaris— representava el tremp que dona la maduresa, mentre que
en Cuello era el foc. «Terrades va ser l’home que necessitava Cuello
—en va escriure després la premsa afí— per definir la idea que germinava a la seva ment, i Cuello va ser l’home que li calia a Terrades
per infondre l’entusiasme a les masses, que no entenen el racionalisme del discurs filosòfic».
De facúndia en Cuello en gastava sempre. També en les converses entre companys, com les que en alguna ocasió vam tenir a la seva
cambra del pis del carrer Unió —un dels pisos alts del número 23—
on vivia amb els pares i les germanes (el pare, que havia vingut
d’Osuna, era un alferes ‘indefinit’, com es deia aleshores; vull dir que
havia estat separat de l’exèrcit, per liberal). Aquella alcova, presidida
per una làmina amb els protagonistes de la Revolució Francesa, la
tinc ben ficada al cap, donades les circumstàncies tan tristes en què
el Joan i jo la vam visitar per darrer cop, ben pocs dies abans que ell,
el Joan, marxés a Madrid. Però això va ser més endavant. A la Milícia
—i ara, en lloc d’avançar, torno enrere en el temps— hi havia gent
de tota mena. Perquè era sorgida del poble. Se n’ha volgut criticar
—sobretot quan la necessitat va dur a obrir-la als no propietaris—
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que molts s’hi apuntaven no per raons polítiques sinó per poder
menjar calent. Com si aquest no fos un afany legítim, i prou difícil
d’aconseguir. Més que més en aquelles dècades. La guerra civil continuava. Sembla mentida que durés set anys. I només fou el primer
assalt. Va ser-me un temps interminable, perquè jo volia marxar de
Barcelona. Quan va tornar a arribar l’estiu, vaig enyorar el Pirineu.
L’altre any, i el següent, va ser el mateix. Desitjava anar-hi, a muntanya. A la ciutat no sabia quin era el meu lloc. Mirés per on mirés, no
hi veia clar. El pare havia trobat amb qui omplir el buit de la mare.
Jo, no. A més n’estava fart, de la confiteria Massana. L’oncle Pere
Jan i la tieta Ramona m’havien fet saber altre cop que a Setcases
sempre hi seria ben rebut. Però alhora pregaven el pare que no consentís la meva marxa mentre els camins i les comunicacions fossin
tan insegurs. Llavors, és clar, no imaginava pas que tornaria a veure
el Joan.
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