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Ja fa vint-i-sis anys que la memòria ens empeny a recordar l’es-
criptor Francesc Candel a través d’aquest certamen.  

És des de l’escriptura que volem continuar fent viu el llegat d’un 
home que va conformar el relat d’una societat entravessada per 
la desigualtat i marcada pels danys colaterals de la postguerra. 
La seva narrativa ens parla sovint d’experiències viscudes en pri-
mera persona, convertint-la en un testimoni que permet remoure 
consciències per endevinar, una vegada més, que hi ha realitats 
que mai ens són llunyanes; realitats de les que tots i totes en som 
responsables.

El barri de la Marina va esdevenir el paisatge des d’on Candel 
traçava paraules que es succeïen per denunciar la injustícia so-
cial, la qual es fa latent en molts dels seus llibres, articles i repor-
tatges i ens recorda en la relectura que la seva obra és intemporal. 

Una vegada més, escriptores i escriptors d’arreu aprofiten aquest 
certamen per deixar córrer rius de tinta que ens sacsegen l’ànima 
i que tinc el plaer de convidar-vos a llegir en aquest recull de les 
obres guanyadores i finalistes d’enguany. Des d’aquestes línies 
m’agradaria agrair a totes les persones que hi han participat amb 
l’afany de compartir-nos la seva literatura, fent-nos testimonis de 
la seva manera de veure el món. 

Llegiu i rellegiu sempre. 

Laura Pérez Castaño
Regidora del Districte de Sants-Montjuïc



Certamen literari Francesc Candel 2018 7

Guanyadores del certamen literari Francesc Candel
La Marina 2018

Poesia
Amando García Nuño

Relat curt adult
Maria del Carme Alerm i Viloca

Relat curt juvenil
Sònia Martínez Flores

Reportatge periodístic
Joan J. Granados i Romero

 
Finalistes del certamen literari Francesc Candel
La Marina 2018

Poesia
Montserrat Ciprés Cabestany

Relat curt adult
Ignacio Arroyo Calero

Relat curt juvenil
Pol Ruiz Vouillamoz

Reportatge periodístic
Francesc Xavier Pujol Guarro



Certamen literari Francesc Candel 2018 9

Membres del Jurat

President del jurat
Joan Sanromà, conseller de Cultura del Districte de Sants-Montjuïc

Poesia
Anun Jiménez, llibretera (La Inexplicable)
Elsa Peris, professora i poetessa
Julián Figueres, bibliotecari

Relat curt juvenil
Carlota Freixenet, llibretera (La Carbonera)
Jaume Centelles, escriptor i pedagog
Olga Cercós, narradora oral i actriu

Relat curt adult
Martí Carandell, professor de l’Institut Domènech i Montaner
Mònica Boix, Biblioteca Francesc Candel
Joan Solé, membre d’Òmnium Sants i ponent d’Història de l’Ateneu 
Barcelonès

Reportatge periodístic
Genís Sinca, escriptor i periodista
Joan Barutel, president de l’AMCL, La Marina FM i Diari la Marina
Oleguer Forcades, director de Sants 3 Ràdio
Pere Baltà, president de la Fundació Paco Candel



Bazo frente a la Tele
Guanyador modalitat poesia
Amando García Nuño



Certamen literari Francesc Candel 2018 13

Le resultaba extraño llevar tantos años 
persiguiendo un instante perdido 

(Kundera) 

Poco entendía del mundo y sus esquinas,
hacía tiempo que nada
aventaba presagios de alboradas,
pero –por probar algo-
tomó una decisión de condenado: 
miraría esta vez
hacia dentro de sí. 
   Percibió el bazo
y al lado, diminuto,
un leve absceso donde supuraban
residuos de algún sueño entre necrosis,
esquirlas astilladas
por el paso del tiempo y las renuncias…

Cuánta materia inútil, 
pensó, mientras pulsaba
un botón rojo en el mando a distancia,
cuánta materia inútil, 
   y nada en la memoria…

Luego, reflexionando,
creyó que no era bueno continuar
anclado en ese amargo escepticismo.
Lloraban en la tele,
(como siempre), y un sol, como su ayer,
cautivo y desarmado, claudicaba
al oeste del tiempo. 
   Bebió a sorbos
el vino que quedaba en su memoria, 
y admitió que quizás
había sido injusto. 
   Sí, injusto, 
sobre todo con el bazo.



Desfer-se
Finalista modalitat poesia
Montserrat Ciprés Cabestany



Saps

que ets onades de paper,

saps que cremes lleugerament,

que no hi ha fragilitat

sinó pes.

Buit pes que tremola i m’enfonsa,

debilitat amagada,

retorça.

Puresa d’ahir, verí d’avui,

mar d’algú.

No ets meva, dius.

Estúpida nena perduda que es desfà.

Em desfaig

i em beus.
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Per un instant de brillantor
Guanyadora modalitat relat curt adult
Maria del Carme Alerm i Viloca
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El contorn el·líptic de l’ull, els cercles concèntrics de l’iris, l’es-
trella que simulava la brillantor de la mirada i finalment la nineta, 
que refulgia, triomfant, al bell mig del terrat de l’edifici. Fins que 
al cap d’uns instants aquell esclat de llum i de color s’apagava de 
sobte, deixant una buidor grisa que em corprenia. El cicle aviat 
tornava a començar, trosset a trosset; però jo sovint ja no era a 
temps de veure’n, un altre cop, la culminació.

Fa anys que aquell gran rètol lluminós que anunciava una cone-
guda empresa òptica ha desaparegut de l’avinguda Meridiana de 
Barcelona. Tampoc hi són els ponts que la travessaven de banda a 
banda ni moltes altres coses que cada dissabte a la tarda, durant 
el trajecte en cotxe des del Vallès, em servien per anar compo-
sant una frase que havia de tenir enllestida just quan s’encenia 
la prodigiosa nineta de neó. I és que si ho aconseguia, se m’afi-
gurava que aquell podria esdevenir un dia especial: els pares em 
comprarien un conte a la llibreria de la Sagrera on els guardaven 
els fascicles setmanals o, encara millor, la tieta Victòria –que vivia 
ben a prop– m’explicaria un altre capítol de les seves aventures 
de quan era jove i va fer la guerra (o això deia...). Es tractava d’un 
joc infantil que jo mateixa em vaig inventar sense fer-ne partícip 
a ningú. Mentre enfilàvem la Nacional 150 i l’inici del tram nord 
de la Meridiana, anava triant els mots que veia escrits aquí i allà, 
i maldava per trobar-los un sentit més o menys coherent. Tanma-
teix, el resultat solia ser força pintoresc. Ara com ara només me’n 
ve un a la memòria: «A Juan XXIII le gusta que los niños del hogar 
alegren su infancia con rotuladores K.» (lligant el rètol de la Llar 
Joan XXIII, prop del Cementiri de Collserola, i una famosa marca 
de productes d’oficina). Recordo que de vegades, quan em fallava 
la inventiva i ja albirava la lluentor del rètol cada cop més i més 
propera, havia creat alguna frase amb el mot «cementerio»; però 
només com a últim recurs, sobretot des de l’enterrament de l’avi. 
Quan més de quaranta anys després, camí de l’Hospital de Sant 
Pau per anar a visitar la tieta, he mirat de reprendre el joc, no he 
pogut evitar que la paraula «cementiri» em colpegés les entranyes, 
ben endins. I la frase se m’ha quedat als llavis, esmorteïda.
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Avui li he portat a la tieta l’exemplar d’aquella antiga revista 
revolucionària que m’havia ensenyat –com un gran secret– una 
d’aquelles tardes infantils que passàvem plegades. L’he trobada a 
l’habitació de la Residència quan anava a buscar-li una mica de 
roba «per si de cas». Sé prou bé que la tieta no en necessita, de 
roba. Només ampolles d’aigua, estris d’higiene personal, moca-
dors de paper i para de comptar. Amb una cama amputada a cau-
sa de la diabetis i l’altra amb una llaga de mal pronòstic, poques 
possibilitats té de sortir-ne. I pel que fa a la memòria... 
M’ha rebut, com cada dia, amb un somriure càlid mentre em fita-
va de dalt a baix: «Caram, que vas mudada, noia!». La tieta, que 
havia estat modista, sempre s’ha delit per la moda. Si me n’havia 
comprat, de vestits, quan jo era menuda! Cada dissabte, mentre 
els pares eren a voltar per Barcelona, anàvem de passeig i vinga 
a guaitar aparadors! Ara bé, en realitat el que jo més desitjava 
era que m’expliqués les peripècies que va viure durant la guerra 
quan, segons assegurava amb orgull, es va fer revolucionària i va 
anar al front d’Aragó una temporada fins que la van fer tornar. 
«Les dones, a la rereguarda!, es llegia als cartells, i au!, a treba-
llar cosint els uniformes dels soldats» –em repetia sovint. 

A casa meva no en parlaven gairebé mai, de la guerra. Només 
els sentia dir que es va passar molta gana i que per això m’havia 
d’acabar tot el que em posaven al plat. De tant en tant, però, 
quan venia la tieta a dinar, sí que sortia el tema a la sobretaula. 
I ben aviat vaig copsar que en l’estranya animositat que sentia la 
mare envers la seva germana gran, més enllà de les diferències 
de tarannà entre ambdues, la guerra hi tenia alguna cosa a veure:

–Que va ser miliciana i va estar al front, t’ha dit? –em va etzi-
bar un dia–. No te la creguis pas! Et penses que si fos veritat no 
l’haurien engarjolada quan van entrar els nacionals? O quelcom 
pitjor! Sempre ha estat una somiatruites, la Victòria. I una cabra 
boja! De jove feia molt de goig, els homes se la rifaven i a ella ja li 
estava bé. Deia que l’amor havia de ser lliure i no sé quantes xim-
pleries més; però, és clar, després va haver de pagar-ne les conse-
qüències, que la gent enraona i tard o d’hora tot s’acaba sabent... 

Per què creus que es va quedar per vestir sants, eh? Ella sempre 
ha presumit de ser una dona «independent», sense lligams, i sí, 
és veritat, però perquè no ha tingut més remei. I és que abans, en 
aquestes coses, els homes eren molt primmirats, saps?

I la mare reblava aquestes paraules amb un deix de malícia 
que vaig trigar molts anys a saber interpretar. 

Al llarg de la meva infantesa, de frases en vaig construir moltes 
abans no s’encengués l’ull lluminós de la Meridiana. I déu n’hi 
do els contes que els pares em van arribar a comprar a la petita 
llibreria de la Sagrera, mentre les col·leccions de fascicles, de 
mica en mica, es convertien en una pila de volums enciclopèdics 
bellament enquadernats que omplien la casa. Però, per desgrà-
cia, la col·lecció d’aventures de la tieta jo no l’havia pogut com-
pletar mai. En realitat, solia referir-me-les sense gaires avanços 
argumentals –per dir-ho així–, tot introduint tantes variants entre 
versió i versió que a l’últim em van fer dubtar de la seva veracitat, 
si més no d’una bona part. Tanmateix, jo sempre havia concebut 
l’esperança que algun dia, potser quan es veiés la mort a sobre, 
sentiria la necessitat de referir-m’ho tot fil per randa.

Entre els efectes personals que guardava a la seva habitació de 
la Residència no vaig ensopegar cap objecte, cap document, cap 
carta, que acredités el que la mare em va acabar revelant abans 
de traspassar, ara fa un parell d’anys: que els primers mesos de 
la guerra, la seva germana «havia tingut amors o el que fos» amb 
un milicià «eixelebrat com ella», del qual no en va saber res més; 
que l’havia deixat embarassada i que ella, acollint-se a la llei de 
l’avortament promoguda per la Generalitat de Catalunya a finals 
de l’any 36 i seguint el consell d’una mestra del barri que estava 
posada en política, havia avortat per «raons ètiques». I que ho 
havia fet a l’Hospital General de Catalunya, que és el nom que es 
va atorgar durant la guerra a l’Hospital de Sant Pau, segons vaig 
poder comprovar posteriorment.

La veritat és que a aquelles alçades, amb noranta-cinc anys i la 
salut ja molt delicada, no havia gosat de preguntar-li res a la tieta, 
sobre aquell assumpte tan escabrós, ni tan sols quan va ingressar, 
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com una jugada macabra del destí, en aquell mateix hospital; 
però he de confessar que quan he vist, dins d’una carpeta rònega 
entaforada al fons de l’armari de la seva habitació, aquella revista 
revolucionària de 1937 no he pogut resistir la temptació de mos-
trar-la-hi, frisant per desvetllar-li algun record:
–La reconeixes, aquesta revista? Emancipación. Órgano del Se-
cretariado femenino del POUM. Partido Obrero de Unificación 
Marxista. Me la vas ensenyar fa molt de temps, quan anava a veu-
re’t al teu pis de la Sagrera cada setmana i em parlaves de la teva 
joventut. Te’n recordes, oi? És una revista dels anys de la guerra, 
on hi col·laborava una amiga teva de Sant Andreu que militava en 
aquest partit i es deia Pilar, Pilar Santiago. Deies que ella et va fer 
obrir els ulls... Vols que et llegeixi un trosset del primer article? 
Em balla pel cap que el vaig llegir, tot i que al principi em va cos-
tar una mica d’entendre, perquè aleshores jo no sabia ben bé què 
volia dir allò d’«emancipación»: «Emancipación de la mujer de 
los prejuicios anticuados que la ponen en una situación de franca 
inferioridad en la vida econòmica y social». I més avall (això ja 
ho devia comprendre millor): «Tenemos que considerarnos igual 
a los hombres, tenemos que concedernos los mismos derechos y 
obligaciones, tenemos que querer disponer libremente sobre no-
sotras. Pedimos la más amplia libertad para...». 

No m’ha deixat continuar. Sense badar boca, m’ha agafat 
l’exemplar amb tota l’energia de què ha estat capaç, tot cercant 
amb la vista les ulleres de mirar de prop. Les hi he tret del calaix 
de la tauleta, disposada a posar-les-hi. No ho ha volgut. Empesa 
per l’afany d’autosuficiència que sempre l’ha caracteritzada, se 
les ha col·locat ella mateixa desafiant el tremolor que li sacsejava 
les mans, mentre mantenia la mirada fixa en aquelles pàgines 
esgrogueïdes, com si volgués retenir-ne cada paraula.

Estic convençuda, però, que no tenia pas intenció de llegir 
una sola línia, sinó més aviat de dissimular una brillantor que, de 
sobte, li ha espurnejat als ulls.

Si me quieres escribir
Finalista relat curt adult
Ignacio Arroyo Calero
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No tienes remedio, Samuel. Por eso ha vuelto a ocurrirte esto. 
Algunas cosas te convienen y otras, en cambio, no. Eso siempre 
lo olvidas. Lo mezclas todo. Eres demasiado imprudente, Samuel. 
Caterina tiene razón. Reconócelo. Te has pasado la vida trepando 
a los árboles, asomándote al borde de los acantilados; arañándo-
te los codos con el pretil rugoso de algún puente. ¿Qué esperas 
descubrir ahí abajo? ¿El color del vértigo? Ahora hace frío en el 
puente. No te conviene caminar cerca del río. Mañana mantente 
alejado del río, te dices. Nada de puentes mañana, te dices. Pero 
da lo mismo. Ahí estás otra vez. Ahí estás; mirando como el viento 
zarandea los pañuelos que adornan los tenderetes y desordena 
los reflejos brillantes del agua. Porque esas cosas son las que te 
llaman la atención. No puedes evitarlo.

Ahora tu vida es distinta, pero como si caminaras río arriba, 
saltas de un recuerdo a otro, de una piedra a otra: del calor junto a 
la estufa de leña, en el comedor de la casa en la que viviste hasta 
el final del invierno de ya no sabes qué año, al murmullo que se 
colaba por las ventanas abiertas de la cocina. Si tuvieras que contar 
tu historia, puede que te vieras tentado a hacerlo pausadamente, 
imitando la delicadeza con la que Caterina te lleva al hospital cuan-
do es preciso hacerlo, adoptando la sutileza que tratas de mostrar 
cuando acompañas en coche a alguien a quien no conoces dema-
siado y que, por algún motivo, quieres que piense que eres un con-
ductor competente. Entonces siempre conduces sin aspavientos, 
moviéndote por las carreteras mejor señalizadas, más sensatas, con 
la radio del coche apagada, pero enseguida volverías a las andadas 
y guiarías a tu paciente interlocutor conduciendo como al principio, 
como en aquellos días, acelerando en las carreteras con curvas, 
a pesar del cansancio, o hasta llegar al otro lado del cansancio, 
sin preocuparte de completar un trayecto razonable, moviéndote 
después muy despacio por la autopista, con la música de la radio 
atronándote los oídos, echando chispas. Por aquel entonces, solías 
dejar el coche aparcado junto a la fachada de un restaurante que 
la humedad y el salitre devoraban con avaricia, y caminabas en 
silencio entre las ruinas de aquel pueblo abandonado, mirando los 
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muros vencidos, las paredes perforadas por la metralla, las casas 
sin tejado, las habitaciones invadidas por las zarzas y las malas 
hierbas. Luego volvías a subirte al coche y seguías conduciendo 
hasta el faro. Esperabas escondido entre las dunas, con la cámara 
en las rodillas, que llegara la luz propicia; tarareando las canciones 
que tu padre entonaba cuando creía que nadie podía oírle, y los 
ojos de una mujer centelleaban en tu cabeza (todavía lo hacen) 
como las luces abandonadas del faro. Si me quieres escribir, ya 
sabes mi paradero. Tú soñabas con ser reportero de guerra. O fotó-
grafo de estrellas de cine. Soñabas con ser uno de esos milicianos 
que lucharon en una guerra que terminó mucho antes de que naci-
eras, pero al final lo único por lo que peleaste fue por marcharte de 
allí, por perder todo aquello de vista. No tardaste mucho en conse-
guirlo. Y entonces comenzó tu peregrinación laboral por campings, 
gasolineras, restaurantes de la costa y, por último, el hotel de un 
pueblo de la frontera. Trabajaste duro durante muchos veranos y 
dedicaste los inviernos a deambular por el pueblo, a llenar de gara-
batos y frases con errores gramaticales un pequeño cuaderno en el 
vestíbulo enorme de la estación. Caterina trabajaba en la cafetería 
de esa estación. Tardaste varios meses en lograr que te dejara es-
perarla a la salida del trabajo.

Ahora uno de esos flamantes trenes de alta velocidad cruza el 
río por otro de los puentes de la ciudad, y tú piensas, otra vez, en 
aquella estación situada a unos kilómetros de los abandonados 
pasos fronterizos, con su marquesina de hierro y su docena de 
vías (por supuesto, en ese momento no se te ocurrió ponerte a 
contarlas, pero ahora mismo dirías que sí, que por lo menos eran 
doce) de las que partían esos trenes nocturnos que recorrían las 
noches del país, transportando los sueños de los adolescentes a 
la fuga que borbotaban en el vagón cafetería, dentro de los vasos 
de cerveza. Ahora nada de eso existe. Esos trenes han sido apar-
tados de la circulación. Todo ha sido desterrado, engarzado en el 
sistema ferroviario de algún país del otro hemisferio, reducido a 
chatarra, arrinconado en algún cementerio de la imaginación o 
del recuerdo, y si en realidad nada ocurrió así ya no importa. 

La estación de esta ciudad no tiene nada que ver con aquella. 
Parece un discreto tanatorio. No tiene historia. Rehuye con habi-
lidad la mística viajera. Es anodina y funcional, como tú. Nadie 
en su sano juicio iría allí a leer. Tú tampoco lo haces. Poco a 
poco, has logrado desembarazarte de esa engorrosa servidumbre. 
También has dejado de viajar. Te gustaría pasar una temporada en 
alguna de las ciudades de las que tanto habla Caterina: Gante, 
Lisboa, Marsella. Sabes que ya no irás a ninguna parte. No renun-
ciarás al trabajo en la carpintería. ¿Cómo podrías acostumbrarte 
a estas alturas, a cruzar otros puentes, a asomarte a otros ríos?

Te rodea el enjambre de jóvenes prometedores que, a todas 
horas, cruzan el puente y que, sin detenerse, le echan un vistazo 
a su reloj de pulsera que marca apresuradamente las horas sun-
tuosas de su ajetreada jornada. A Caterina le gustaría que fueras 
uno de esos hombres. Es comprensible. Su padre tenía un chófer 
y era bien recibido en las embajadas. Tú padre no tenía coche y 
ni siquiera sabía conducir. Trabajaba en una fábrica de colchones 
y cuando llegaba a casa, se sentaba a la mesa con el mono azul 
y las gafas oscuras, y se limpiaba con un pañuelo el serrín de las 
orejas. Los domingos se esfumaba durante todo el día y cuando 
aparecía, al anochecer, te llevaba algunos libros a la habitación 
que compraba en una librería de viejo, con los que, tal vez, espe-
raba que aprendieras todo lo necesario sobre la belleza del mun-
do, sobre la crueldad del mundo. Siempre te burlas de la infancia 
de Simona, tan distinta a la tuya. Ella también está cansada. El 
trabajo en la residencia es duro. La directora la trata con cruel-
dad, pero mientras te habla del viejo de la segunda planta que 
todos los días recita un glosario de palabras en portugués, soste-
niendo en las manos temblorosas una página arrancada de un dic-
cionario, tú la interrumpes y le sueltas un colérico sermón sobre 
la lucha de clases. O le hablas de una revuelta obrera que ocurrió 
hace casi cien años. Tú también estás cansado. Ella no entiende 
que tienes las manos agotadas de hacer sillas, estropeadas por la 
preocupación de vender sillas, que tus manos ya no saben hacer 
otra cosa, pero todos los restaurantes han cerrado, todo el mundo 
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se está largando de esta ciudad, y aquí ya no queda casi nadie 
que pueda interesarse por tu mobiliario. Así que muchas mañanas 
te sientas resignado en el suelo del taller y dejas que pasen las 
horas, rodeado de tablones; de mesas y sillas que no encontrarán 
comprador.

El verano ha terminado demasiado pronto. Tú te alejas del 
puente y caminas sorteando las sonrisas de los vendedores ambu-
lantes y los caballetes de los caricaturistas. Tu padre te enseñó a 
tallar algunas figuras de madera y, cuando llegasteis a la ciudad, 
te ganaste la vida durante algunos meses vendiendo juguetes de 
madera en las plazas. Luego Caterina consiguió que te contrata-
ran en la carpintería. Caterina se ha vuelto terriblemente sensata. 
En la nevera, en los armarios solo hay espacio para productos 
razonables. Allí lo excesivo está de más. Nada incita al desorden. 
Por eso, durante los últimos años, cuando llegas a casa, te metes 
en la cama sin hacer ruido, al lado de la glacial Caterina, tratan-
do de no colisionar con el rocoso hielo dulce que es Caterina, 
que duerme o se hace la dormida. Tú también podrías volverte 
terriblemente sensato, si te lo propusieras. Podrías aprender a no 
tener ganas de fumar. Podrías invitar a cenar a Caterina y pedir 
una jarra de agua para acompañar la comida. Una jarra de agua, 
por favor. Facilísimo. Podrías hacerlo. 

Caterina dice que vivir en la ciudad es bueno para ella y es 
bueno para ti. Tú no estás tan seguro. Esta ciudad es mentira. La 
vida de esos hombres es mentira. La belleza es mentira. Aléjate 
de la belleza, Samuel. Nada de belleza por hoy, te repites. Por 
eso intentas seguir desde la calle la retransmisión de un partido 
de fútbol. Tu equipo pierde en la televisión de un bar, pero no te 
importa. Intentas convencerte de que ahí estás a salvo, pero en-
tonces vislumbras un pase en diagonal de treinta metros. Vítores 
en el pecho. Ahí está otra vez. Ese impulso que te obliga a seguir 
caminando, a proseguir esa búsqueda imprudente que te obligará 
a cometer una nueva atrocidad. Porque a pesar de todo, aunque 
en los últimos años has ido perdiendo pelo y algunos dientes, 
todavía no tienes tan mal aspecto. Sería un buen momento para 

ir a visitar a la tabernera pelirroja. Ve y cuéntale a la tabernera 
que algún día volverás a escribir. Lograrás no apasionarte, como 
cuando tenías once o doce años y barrías las hojas del patio. Las 
amontonabas y las metías en una bolsa de basura. Después sus-
pirabas y pasabas a otra cosa. El polvo, la lluvia y las hojas, al día 
siguiente, echarían a perder tu trabajo, pero eso no te importaba. 
Sabías guardar las formas. Ahora ya no eres tan hábil guardando 
las formas. Y te olvidas de las cosas que no te convienen. Te ol-
vidas de que no te conviene caminar cerca del río, pero, ¿cómo 
reprimir el impulso de recostarte en el muro y contemplar las 
garzas, el río inmóvil y el color del vértigo que cambia con la luz 
del día? No tienes remedio, te dices. En el fondo te gustan los 
puentes porque ofrecen alternativas. El mundo se detiene cuando 
cruzas un puente. Y, al menos ahí, tienes una oportunidad para 
elegir entre una orilla. O la otra orilla. Y un lugar donde esperar 
que llegue el día en el que los primeros sean los que no tienen 
prisa, los que nunca pasearán por las calles de una ciudad ex-
tranjera, los que prefieren quedarse bebiendo en la cafetería de la 
estación un lunes por la mañana; los que nunca llevarán un reloj 
atado a la muñeca, con unas manecillas que marquen las horas 
de gloria que aguardan al doblar la esquina.



Castillos de arena
Guanyadora relat curt juvenil
Sònia Martínez Flores
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El sol de agosto azota mi cabeza y yo me imagino que soy como 
un huevo frito en una sartén. Correteo por la orilla de la playa 
mientras oigo a mi madre gritarme que no me aleje demasiado, 
pero sus advertencias suenan a muy bajo volumen. Yo solo me 
concentro en cómo mis pies descalzos se hunden con fuerza en la 
arena mojada y levantan pequeñas gotas de agua que me salpican 
en las rodillas. Me divierte ver cómo la estela de pisadas que dejo 
tras de mí es borrada por las olas. Por un momento eso me absor-
be. Me quedo quieto, con la brisa marina silbando en mis oídos 
y observo cómo están allí y luego ya no, como si nunca hubieran 
existido. Eso me hace pensar en las cosas olvidadas. Siempre he 
creído que todo recuerdo, aunque sea malo, lo debemos guardar 
en nuestra memoria, como yo hago cada noche antes de irme a 
dormir con los juguetes. El otro día se me rompió la escalera de 
bomberos de mi camión favorito, pero yo intento pensar que fue 
mala suerte y, en lugar de enfadarme, lo guardé con el mayor ca-
riño con todos los demás, aunque estoy convencido de que no lo 
volveré a sacar.

Cuando vuelvo a prestar atención a la orilla ya no hay rastro de 
ninguna de mis pisadas, pero se me acaba de ocurrir una brillan-
te idea. Bajo la punzante mirada de mi madre, me acerco dando 
grandes zancadas a la toalla y cojo mi cubo y mi pala. Hay algo 
mejor que sentir la arena mojada en tus pies: estrujarla con las 
manos.

De nuevo vuelvo donde el mar se ha comido mi rastro y le pido, 
sin muchas esperanzas, que esta vez me deje tranquilo. Mi pala 
va dejando surcos en la arena que pronto son recubiertos por el 
agua. El cubo cada vez está más lleno y, aunque he hecho esto 
mil veces, siento una gran ilusión e impaciencia por verlo termi-
nado. En este momento me siento como un asesino buscando 
el sitio perfecto para cometer el crimen. Analizo todos los posi-
bles lugares donde levantar mi obra arquitectónica y que quede 
intacta al menos cinco minutos. Sin más preámbulos, llega mi 
momento favorito. El castillo de arena ha quedado perfecto, casi 
puedo asegurar que es el mejor que he hecho. Me siento a su lado 
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como un perro guardián vigilando con falsa valentía las olas que 
lo acechan. La primera queda muy lejos y eso me hace sentir una 
sensación de alivio. La segunda se le acerca más, pero no tiene la 
suficiente fuerza para alcanzarlo. Frunzo el ceño, acompañado de 
una leve sonrisa juguetona en señal de desafío, diciéndole al mar 
que no va a conseguir derribar mi castillo.

La llamada de mi madre rompe el momento y giro la cabeza un 
poco molesto por lo que ha hecho. En esos pocos segundos, oigo 
un rumor más fuerte que los anteriores y me vuelvo rápidamente 
para ver la inmensa ola cargada de fuerza que arremete contra mi 
castillo y se lo lleva por completo. Antes de poder sentir la rabia 
y soltar una retahíla de quejidos, la playa empieza a difuminarse. 
Con un parpadeo aparezco en una habitación triste que huele a 
producto de limpieza. El sol entra por la ventana, pero esta vez 
parece que tenga miedo de alumbrar demasiado. Observo todo el 
entorno, moviendo los ojos en todas las direcciones. 

-Papá, ¿sabes quién soy? —pregunta el hombre que está sen-
tado frente a mí junto con su mujer, la cual hace una mueca que 
es una mezcla entre la pena, la tristeza y la culpa. La miro a ella 
y luego le miro a él. Es mi hijo. Por supuesto que lo es.

Asiento levemente con la cabeza y me remuevo en la silla de 
cuero que ya ha cogido la forma de mi cuerpo de haber estado 
sentado tanto tiempo. Mi hijo emite una sonrisa desdeñosa, como 
si no se acabara de creer mi respuesta, mientras coge el bol de 
papilla de frutas triturada del carrito de la comida.

-Venimos a darte de comer. ¿Te acuerdas que venimos cada 
domingo?

-No lo recuerdo —consigo decir con un hilo de voz, donde cada 
letra me pesa en la lengua y, acto seguido, cojo mi cubo y mi pala 
y empiezo a correr hacia la orilla para hacer el mejor castillo de 
arena, a la vez que oigo a mi madre gritarme que lleve cuidado de 
no tropezarme.

Ànima
Finalista relat curt juvenil
Pol Ruiz Vouillamoz
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Arriba un Moment en la vida de tota persona en què tot accident 
acaba subjugat a la força i al pes de l’habitud, La mecànica del 
Moment és d’allò més domèstica: arriba sense avisar, sense in-
termediaris, sense sospites. Arriba, i prou. I, potser, és en aquest 
fet on s’hi pot comprovar la consistència de tot allò sensible a ser 
anomenat força vital. En tot cas, és aquí a on es desplega ver-
daderament la fràgil i complexa arquitectura de la subsistència. 
Perquè en el fons, la qüestió no està en què arriba o en per què 
arriba. La qüestió en què es fa quan arriba. Perquè en el fons... el 
Moment arriba. Arriba i prou.

***

Per a l’Aureliano, el Moment va arribar en forma de tuberculosi. 
Rondava l’any 1938, i el que fa destacable la seva història és 
que ell sí que el va sospitar. En certa manera, no és d’estranyar. 
Quan l’aviació nacional bombardejava la ciutat, la pols trigava 
unes hores a escapar del seu modest pis del carrer del Triomf. No 
obstant, la pols del martellamento del 18 de març va venir per a 
quedar-s’hi. Poc a poc, l’estança es va anar enfosquint, l’aigua de 
l’aixeta va començar a rajar tèrbola i tot l’apartament va adoptar 
una atmosfera de malaltia. De totes maneres, l’Aureliano va ado-
nar-se que alguna cosa estava canviant quan la sang que estava 
acostumat a veure escampada per les llambordes del Portal de 
l’Àngel va aparèixer sobre la seva coixinera en un matí d’abril.

El perill de la malaltia quan esteve habitud no és el dolor. És la 
solitud. Els dies buits succeïen a les nits d’insomni i cavil·lació. 
Qualsevol esdeveniment es resolia inevitablement en un aparatós 
atac de tos i de llàgrimes seques. El temps havia desaparegut; 
l’única manera que tenia d’assegurar-se que s’estava fent vell era 
observant el joc d’ombres que havia ocupat, potser a la força, la 
part del menjador que estava davant de l’únic finestral que hi ha-
via al pis. La irrespirable monotonia que havia conquerit la seva 
letargia només se sabia indefensa davant de dos fenòmens. Un, 
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els crits d’en Rafael, un guàrdia nacional que vivia a l’altra banda 
del replà. L’altre, les esporàdiques visites de l’Ernesto. 

En Rafael havia entrat a casa seva només una vegada. Anys en-
rere, quan veure un cos sense vida estirat al carrer encara era 
objecte de pànic públic, el gris va veure sortir de la seva porta, 
a allò de les tres de la matinada, un jove furtiu. Ràpidament, 
va posar-se l’uniforme de servei i va fer tres trucs secs a la port 
del seu veí. “¡Inspección de la Guardia Civil!”, va cridar, i sense 
dir res més va procedir a escorcollar l’apartament. En arribar al 
dormitori, va descobrir, entre els llençols del llit, un pot de vaseli-
na. Guardant-se’l a la butxaca interior de l’abric va mirar als ulls 
a l’Aureliano i va fer: “Te la tengo jugada, maricón. Sois todos 
iguales. Os pasáis la vida escondiéndoos y acabáis olvidando que 
hasta Dios os puede oler”. Després d’aquestes funesta trobada, 
van haver de passar sis mesos per a que l’Ernesto pogués visitar 
l’Aureliano sense haver d’anar acompanyat de la seva germana, 
duent ambdós, amb les més humana de les rancúnies, l’anell de 
noces dels seus pares.

L’Ernesto era una vell amic de l’Aureliano. Es van conèixer al Con-
servatori del Liceu, a on els dos estudiaven violí. La seva amis-
tat va néixer d’una conversar que van tenir a la sala d’espera de 
l’Aula d’Examen a on havien de fer la seva prova d’accés. Després 
d’haver-li preguntat pel nom, l’Ernesto li digué “I bé, Aureliano... 
quina creus que és la part més important del violí?” mentre li 
ensenyava el Hoffman d’un quart que havia heretat del seu pare. 
“No ho sé... l’arc?”, va fer ell, sorprès. “Ai... no. Mira dins del 
violí, a través de les efes. Veus aquest bastó que aguanta les dues 
tapes? Aquesta és la part més important. Se’n diu ànima. Els vio-
lins són una mica com les persones, no trobes? S’ha de saber com 
mirar-les per a conèixer-les de veritat”. Aquell instant va segellar 
una amistat que mai res va poder fer trontollar. Ni tan sols va po-
der-ho l’expedient d’expulsió que l’Aureliano va rebre al cap d’uns 
anys. Por amanerado y conducta inmoral, deia el paper. De totes 

maneres, l’Ernesto va ocupar-se de complir el somni dels dos. Un 
cop va aconseguir el diploma, va dedicar la seva vida a voltar per 
Catalunya com a músic en un companyia ambulant de teatre.

*

La tarda es descomponia en forma de cel roig quan l’Ernesto va 
arribar al portal del seu amic. El carrer estava desert, i se li feia 
estrany. En aquell temps feixuc, els carrers de Barcelona mai so-
lien estar buits. Quan no els omplien els nens jugant a la rutlla 
o tot de famílies carregant els queviures que havien hagut de 
rapinyar com havien pogut, ho feia el crit agònic de les sirenes.

Va trucar al timbre, va pujar les escales i, endinsant-se en l’am-
bient ombrívol de l’apartament, va deixar damunt de la taula del 
menjador una petaca i un grapat de peles de patata. 

- Delicatessen, Aureliano. –va fer cofoi. D’això a Europa se’n diu 
delicatessen.

- No m’agrada, Ernesto, no m’agrada. Els grans banqueta només 
porten que desgràcies... –va contestar mentre dibuixava amb sor-
na una creu a l’aire.´

- Com estàs, amic meu?

- Bé... He tingut moments millor. En fi... se’n sap alguna cosa?

-No... Ja saps que des que en Rafael va dir al doctor... en fi, va 
parlar amb ell... doncs...

-¡No habrá penicilina para el maricón!- va cridar l’Aureliano.

-Ho sento... De debò que ho sento... Ja saps que sempre que 
viatgem amb la companyia te n’intento aconseguir, però a hores 
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d’ara fins i tot els de l’estraperlo estan al corrent de la situació i 
no me’n volen vendre...

-Bé, és igual. Fes, fes.

L’Ernesto anà a la cuina a fregir les peles. Van haver de menjar-les 
damunt de paper de diari: l’Aureliano havia venut la coberteria 
que havia heretat de la seva àvia per a poder pagar el lloguer. Amb 
l’oli que va sobrar de la petaca, van allargar les dues espelmes 
que il·luminaven la petita sala.

-A què has vingut? Te’n vas, oi? Marxes d’aquí.

-Ai... Sí. Ho sento. La guerra ha acabat, i no podem permetre que 
els nostres fills visquin com nosaltres. Me’n vaig a França, a la Légi-
on Étrangère. Intentaré estalviar alguna cosa fent concerts per allà.

-Aquest país es fa vell, Ernesto. Per això ens esforcem tant en ma-
tar-nos els uns als altres. I et diré una altra cosa: nosaltres també 
ens fem vells. Cada dia que passa és un menys que ens queda, i 
aquella nació que els rojos volíem construir... i tant, que la cons-
truirem. I et diré com: el ciment de la nova Espanya el faran amb 
la pols dels cadàvers de les fosses i dels ossaris. Obre els ulls.

-Els ulls els tinc ben oberts, Aureliano. T’ho ben juro, que els 
tinc oberts. És més: tan oberts els tinc que l’únic que em mou a 
aquestes alçades és per què em recordaran quan arribi el dia de 
tancar-los per sempre.

-Em deixes, doncs?

-No, no et deixo. Però renunciar a estimar a un home val la pena 
si això et permet estimar-los a tots.

Tres trucs secs van despertar l’Aureliano. Obrí la porta i a l’altra 
banda del llindar hi havia en Rafael, amb un estoig de violí entre 
els braços. El guàrdia va mirar a banda i banda, assegurant-se 
que ningú els estigués vigilant, va dir “Lo siento, camarada”. 
Colpit per una barreja de por i confusió, l’Aureliano no va saber 
què respondre. Tremolant va agafar l’estoig. El va obrir i ràpi-
dament va saber que aquell Hoffman era el de l’Ernesto. “Me 
aseguré que le interceptaran esto y me lo enviaran. Tu compañe-
ro hubiera querido que te lo quedases tú. Ah, por cierto: el oficial 
de aduana me comentó que Ernesto tenía en su bolsillo una nota, 
pero que se extravió. Me parece que decía: “¿sabes cuál es la 
parte más importante de un violín?” o algo así”. L’Aureliano va 
córrer cap a l’última llum de la tarda que s’escolava pel finestral 
del menjador i va observar a través de les efes. Enlloc d’un bastó 
de fusta, hi havia un pot de penicil·lina. Des d’on era, i devorat 
per la commoció, preguntà: “Rafael... ¿Eres una mula? ¿Todo 
este tiempo?” En Rafael va deixar que el silenci respongués per 
ell i va aixecar la solapa de l’abric. Al revers, brodada hi lluïa 
la bandera tricolor. Xiuxiuejant, va dir: “Sea fuerte, camarada. 
Aguante. Esta barbàrie no puede durar mucho más”. Responent 
a una possible mirada furtiva, el guàrdia va mirar cap al replà. Li 
va picar l’ullet, va canviar radicalment les faccions, va alçar la 
mà dreta i cridant tant com va poder, va fer: “¡Arriba España!”

***

A la memòria dels meus avis, de la Virginia, del Fernando... i de 
tots aquells que varen lluitar i lluiten per la llibertat. Perquè la 
virtut d’un poble no es mesura en què recorda sinó, potser, en 
què no oblida.



El llarg camí de les paraules…
... que cerquen la seva llibertat

Guanyador concurs periodístic
Joan J. Granados i Romero
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La llum arriba propera com si volgués acomodar-se i el silenci allarga 
l’agonia d’aquells que deixen de respondre perquè les seves parau-
les, ja no ressonen... Els seus espais ara, es troben deserts. Aquest 
silenci que es mantindrà present totes les nits des d’una data, el 8 
de juny de 2017.

A finals de la primavera de 1904 i més concretament, el 9 de juny 
fou inaugurat un edifici que es presentava com paradigma de la mo-
dernitat i que per fi possibilitava el tancament d’un altre, el darrer 
centre que havia funcionat a la ciutat de Barcelona, instal·lat en un 
convent de frares paüls entre els carrers de la Ronda de Sant Pau 
i els carrers d’Amalia i de Lleialtat. Aquest edifici havia quedat ob-
solet des de feia molts anys i a les acaballes del segle XIX, es recla-
mava la construcció d’un nou que abandonés el tradicional sistema 
d’aglomeració per un altre que millorés les condicions de vida de tots 
aquells que ingressaven a presó. 

Després de més de 15 anys de construcció, un gran edifici com una 
gran estrella de mar de sis grans potes, s’instal·lava a la zona de 
l’Eixample de Barcelona. Amb el temps, la presó que havia de ser ex-
clusivament un centre de preventius, va acabar convertint-se en una 
doble ús, perquè també en ella, alguns presos hi complirien les con-
demnes en la seva totalitat. Així doncs, era necessària l’existència 
d’una millora en les condicions de vida dels recintes de compliment 
de condemnes, ja que aquestes deixaven de dependre del caràcter 
arbitrari d’imposició de penes d’una forma autoritària, a mesurar-se 
en un compliment en dies, mesos i anys i ser administrades, ara sí, 
per un tribunal de justícia. Aquests primers canvis comencen a pro-
duir-se al segle XIX, anys en els quals encara hi ha un ús i un abús 
dels mètodes de repressió contra les classes populars i la presó, és 
una eina bàsica i essencial per mantenir atemorit el poble. D’aquesta 
forma l’estat liberal vuitcentista, garant inequívoc dels privilegis de 
la propietat privada i de la burgesia adinerada, farà servir diferents 
institucions com aparells de repressió i terror i la presó en formarà 
part d’aquests, uns instruments de la vella guàrdia. 
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Un gran edifici, conegut com presó Model i que s’inicià la seva 
construcció a l’any 1888 en una ciutat, Barcelona, que arrosse-
ga un temps d’efervescència ciutadana, de projectes arquitectò-
nics i de noves expectatives arran de la celebració de l’Exposició 
Universal. Amb una capacitat òptima de 700 a 800 persones, 
en un inicial projecte cel·lular d’un reclús per cel·la (inicialment 
van ser 675), amb una dimensió inferior als 10 metres quadrats 
(4,00 x 2,40), però que garantirà les condicions de vida dignes 
i higièniques. En aquests moments, cap presó espanyola dispo-
sava d’aquestes especials instal·lacions. D’aquí el nom de presó 
Model. La seva edificació sobre dues illes de l’Eixample Esquerre 
i ocupant-hi una superfície de quasi 28.000 metres quadrats, 
s’instal·larà per a quedar-se durant una llarga condemna de 113 
anys i ...1 dia? 

Però el nostre serà un recorregut pels passadissos de la seva histo-
ria i també en certa manera, una capbussada a la nostra memòria. 
La memòria de tots aquells que vàrem treballar durant molts anys 
entre les seves parets. Malgrat que aquesta construcció s´hagi as-
sociat, durant bona part de la seva llarga història, amb la repres-
sió de l’antic regim franquista, també és cert que durant aquests 
darrers 30 anys la política penitenciaria catalana s’ha adreçat cap 
una tasca de rehabilitació i tractament d’aquelles persones que 
han estat privades de llibertat i condemnades.

Ara arriba el moment, d’obrir de nou les seves velles portes del 
carrer d´Entença, endinsant-nos al seu pati i retrocedir en el 
temps. Aquest temps en el qual les busques de l’antic rellotge 
encara funcionaven i marcaven la història de la Model.

Aquells primers ideals dels prohoms catalans com del mateix Ra-
mon Albó i Martí, secretari de la junta de construcció de la presó, 
que destacaven la necessitat d’aconseguir unes millores en les 
condicions de vida dels presos (millors instal·lacions, vestuari en 
condicions dels presos i alimentació adequada, instrucció i edu-

cació, servei religiós...) i fent al·lusió també a una presó més jus-
ta, en contra dels abusos de les lleis i aconseguir una presó pre-
ventiva més curta; aviat serien oblidats. La necessitat de separar 
els presos preventius, dels condemnats i d’aprovisionar-la de re-
cursos econòmics pel seu manteniment, van ser aviat abandonats 
del seu ideari. Només transcorreguts pocs anys, la Model va ini-
ciar un primer procés de massificació, arran dels fets històrics de 
l’anomenada Setmana Tràgica i la gran repressió sociopolítica que 
va patir la classe treballadora. Així molts d’aquests treballadors 
i membres de les classes obreres i populars seran empresonats 
una bona temporada entre els seus murs. Per desgràcia la presó 
Model, mesos abans ja s`havia convertit no només en un lloc d’in-
ternament sinó també d’execució. En Joan Rull es va convertir en 
la primera víctima executada a garrot vil. Però aquesta no va ser la 
primera, ni tampoc la darrera monstruositat que es va viure dins 
d’aquest gran espai. Mesos després, a la Sala d’Actes de la Model 
es va celebrar el consell de guerra contra Ferrer i Guàrdia (alma 
mater de l’Escola Moderna), sent condemnat a mort i afusellat als 
fossats de Montjuïc.

Durant els anys de la Primera Guerra Mundial, la presó es va veure 
de nou massificada. Nous espais de la presó com els soterranis de 
la 5ª i 6ª galeries, seran ocupats per a distribuir els presos. Les 
dificultats socials i econòmiques provocades per la radicalització 
de la vida als carrers, l’acomiadament de treballadors de les fàbri-
ques i el tancament d’algunes d’aquestes, provocarà una situació 
de malestar i violència als carrers de la ciutat de Barcelona (la 
ciutat de les bombes, dels pistolers i on regnava la llei de fugues). 
De nou, molts d’aquests treballadors i sindicalistes acabaran em-
presonats, sense tenir dret a cap tipus de garanties processals. 

La presó es va omplir de presos socials i polítics durant la Dic-
tadura de Primo de Rivera i sobre tot de catalanistes i contraris 
al règim. A l’any 1930 es va produir el primer indult per alguns 
empresonats per les seves idees polítiques i socials. 
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Amb la promulgació de la II República es produeixen més allibera-
ments de presos sociopolítics, en part per les pressions dels esca-
mots anarquistes de la CNT. El 15 de maig de 1934, les primeres 
competències de presons passaran a la Generalitat, però malgrat tot, 
aquest traspàs no es farà efectiu fins el 12 d’agost de 1936. Però 
l’1 de setembre de 1934 serà una data emmarcada de respecte a 
les llibertats d’aquells que havien estat encarcerats exclusivament 
per les seves idees socials i polítiques. El Conseller de Governació 
va alliberar tots els presos que romanien empresonats per mera de-
cisió governativa. Durant aquests curts anys de govern catalanista 
republicà van millorar les condicions de vida dels reclusos comuns 
de la presó Model (millores relacionades amb el tracte als interns, 
autorització de visites conjugals i d’altres). Abans de produir-se el 
règim repressor franquista, durant els anys de la Guerra Civil, es van 
produir novament dues excarceracions massives de reclusos, però 
també d’altres nous empresonaments, difícilment entesos en perí-
odes de normalitat social. Capellans, professions lliberals, militars i 
d’altres persones no afins, primer als republicans i amb posterioritat, 
al regim franquista, acabarien privats de llibertat. Una de les darre-
res excarceracions realitzades per la República, abans de l’entrada 
de les tropes de l’exercit d’en Franco, la portarà a terme la SIM 
(Servei d’Informació Militar). En aquesta s’alliberen de la presó a 
784 presos per ser-hi traslladats a la frontera francesa, però alguns 
d’aquells no hi arribaran perquè seran afusellats pel mateix exercit 
republicà.

Amb l’acabament de la Guerra Civil i la victòria de les tropes na-
cionals, la situació a les presons i més concretament a la Model 
tornarà a ser molt delicada. Les presons d’arreu del territori espanyol 
i per tant, també la presó barcelonina, es van omplir de nous preso-
ners, els perdedors de la guerra (els soldats rojos, les seves famílies 
i amics es van convertir en noves víctimes d’una guerra entre ger-
mans) Aquests llocs de compliment de penes seran cruels llocs on es 
practicarà la tortura, els maltractaments i la brutal represàlia per part 
dels vencedors de la guerra, sobre aquells altres, que eren partidaris 

de la República, o només perquè vivien en territori republicà. A la 
Model s’endurirà la repressió a extrems de veritable monstruositat. 
Totes les galeries es van veure massificades i d’altres edificacions 
de la ciutat van ser transformades en zones d’internament. Alguns 
estudis com el que va realitzar el senyor José Marín, ens informen 
que a l’any 1940 només a la presó Model hi havia uns 13.000 re-
clusos ingressats. Amb posterioritat aquestes xifres van decréixer. El 
mateix autor, tenint en compte el llibre de registre d’execucions a 
Catalunya, calcula una xifra de 1.681 morts, que seran tipificades 
com execucions indirectes, en un període de temps que va des de 
l’entrada de les tropes franquistes a Barcelona a l’any 1939, fins el 
1953. Altres factors que van resultar tan perjudicials per la població 
reclusa es troben relacionats amb la massificació, la manca d’ali-
ments i les condicions no higièniques i les seves conseqüències en 
la propagació de malalties i l’empitjorament de salut d’una part dels 
encarcerats entre els seus murs. 

Durant els aproximadament 15 darrers anys de la Dictadura Fran-
quista, des de finals de 1958, les xifres de persones ingressades 
en aquesta presó es van normalitzar en relació a les d’abans de la 
Guerra Civil. Parlem d’unes xifres aproximades de 1.600 interns. 
Finalitzada la postguerra, que va provocar l’existència d’un gran gruix 
de població amb escàs poder adquisitiu i d’altres que en viuen en 
la més absoluta pobresa, sobre tot a les zones rurals, es va provocar 
una moviment massiu migratori cap a les grans ciutats. Barcelona 
no podia ser menys i va absorbir un ingent número de persones que 
arribaven per sobreviure i intentar aconseguir una estabilitat socio-
econòmica. Es van crear els nuclis de barraques i xaboles a l’extra-
radi de la ciutat. Aquesta ingent bossa de pobresa que es generarà i 
l’existència d’entorns empobrits i marginals, farà que una important 
part d’aquestes persones hagi de poder sobreviure realitzant petits 
actes delictius. Són temps d’increment de detencions i ingressos a 
presó per unes condicions socioeconòmiques molt precàries. Són 
temps de la llei franquista de “vagos y maleantes” Seran temps del 
ressorgiment dels moviments socials i la creació de nous sindicats 
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(Comissions Obreres) i les aspiracions dels treballadors per aconse-
guir millores salarials als centres de treball. Temps de corredisses i 
enfrontaments amb la policia nacional (els grisos), incrementant-se 
les ordres d’entrada a presó d’aquesta massa sindical que lluitava 
per defensar els seus drets. Manifestacions al carrer i lluita social 
subversiva i un clam social que crida llibertat. Aquesta mobilització 
social incrementarà les detencions per motius polítics, incremen-
tant-se el número d’ingressos a presó per qüestions ideològiques. 
Una part important de la societat es mobilitzarà, cercant la fi d’una 
dictadura repressora i cruel. Destaquem la detenció, al mes de maig 
de 1960 de diferents persones, entre elles en Jordi Pujol, per mani-
festar la seva catalanitat entonant el Cant de la Senyera en un acte 
al Palau de la Música, en presència del dictador.

Durant aquests anys, la tasca “rehabilitadora” de la presó s’em-
marcava en l’adoctrinament religiós i en el treball penitenciari. El 
treball als tallers productiu serà d’explotació perquè els ingressos 
econòmics que podien percebre els reclusos eren realment irrisoris. 
Malgrat tot aquests ridículs sous, fruit de l’explotació d’aquells tre-
balladors, van ajudar a moltes famílies dels presos a que poguessin 
sobreviure, encara que fos en una molt precària situació. 

Les darreres èpoques de forta repressió es viuran a començaments 
dels anys setanta. Els darrers anys del dictador es van caracterit-
zar malauradament per les fortes purgues, la persecució a les 
masses socials mobilitzades a la recerca d’ideals sociopolítics i la 
instrumentalització de la violència policial per apaivagar els crits 
reivindicatius de llibertat. Com fets significatius d’aquella època, 
destaquem les detencions que es van produir el 28 d’octubre de 
1973 quan unes 150 membres de l’Assemblea de Catalunya es 
van reunir al pis superior de l’església de Santa Maria Mitjance-
ra, al número 196 del mateix carrer d’Entença, per a preparar la 
segona sessió i amb l’objectiu de posar les bases d’un manifest 
sociopolític. Les idees expressades en aquest manifest reclama-
ven l’amnistia general per a tots els presos polítics i exiliats de 

Catalunya i la defensa dels drets civils i socials (associació, ma-
nifestació i vaga). També treballaven en la coordinació peninsular 
per la lluita democràtica i la planificació del restabliment de les 
Institucions catalanes configurades per l’Estatut de 1932. Aques-
ta reunió considerada “clandestina” pel Govern Civil de Barcelona 
va acabar amb la detenció de 113 persones. Decretant-se la presó 
provisional per a 94 homes que ingressarien a la presó Model i 17 
dones a la presó de la Trinitat. Aquest ideari democràtic i aques-
ta determinació sociopolítica, demostrada per aquestes persones, 
que encara que empresonades, van continuar amb la seva lluita 
i les seves reivindicacions dins de la presó, amb la composició 
d’una cançó, “la Modelesa”, on es reflectia la pervivència d’un es-
perit de lluita per la recerca de la llibertat de Catalunya. En Josep 
Aiza i en Jordi Carbonell, van ser els lletristes i en Carlos Santos, 
afegiria la música. 

Les darreres escenes tràgiques que brutalment es van escenificar a 
la Model, van ser l’encarcerament i la posterior execució a garrot vil 
d’en Salvador Puig Antich, el 2 de març de 1973 i posteriorment, 
les hores que hi va passar l’etarra Paredes Manot, alies “Txiqui”, 
abans de ser conduit a Cerdanyola del Vallès, on va ser afusellat.

Seran temps de protestes per a reclamar els drets fonamentals 
dels presos i sobre tot, el de tots aquells que ho són per les seves 
idees polítiques. Temps de la protesta pacífica i continuada d’en 
Lluis Maria Xirinacs, en defensa de la llibertat de tots aquells que 
havien estat injustament empresonats per motius polítics.

El 22 de juliol de 1975, un periodista, en Josep Maria Huertas 
Claveria és citat a declarar davant d’un jutge militar i posterior-
ment, injustament empresonat a la Model de Barcelona per un 
article, “Vida erótica subterránea”, que va publicar el 7 de juny de 
1975 a Tele/eXpres. L’endemà de la seva detenció, cinc periòdics 
de Barcelona no van editar els seus diaris i posteriorment es va re-
bre la solidaritat que arribava de tota Espanya. En aquest reportat-
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ge es feia un relat extensiu de la vida sexual dels catalans durant 
un llarg període de cinquanta anys i en un dels seus paràgrafs tex-
tualment informava que, “Un buen número de mueblés estaban 
regentados por viudas de militares, al parecer por las dificultades 
que para obtener permiso para abrir alguno hubo después de la 
guerra”. Per aquestes paraules va ser acusat d’injúries a l’exercit i 
condemnat en un consell de guerra sumaríssim a 2 anys de presó. 
Després de passar 8 mesos “entre reixes” sortiria en llibertat.

Anys i anys de veus que ressonen entre les seves parets, en els 
seus llargs passadissos d’aquesta envellida Model, però que no 
poden escapolir-se pels seus accessos, per les seves portes i tam-
poc enlairar-se, per damunt d’aquells murs que apressen les seves 
idees. Converses aturades davant d’una porta que s’obra; crits que 
gemeguen i laments perduts en un oblit permanent. Però aques-
tes expressions que apareixen per la força de la violència, moren 
enxampades dins dels gruixuts murs que empareden les llibertats 
d’expressió, les llibertats de vida, en el més absolut racó de la 
ignorància, perquè són soterrades en l’infern de les paraules. Les 
d’aquell antic règim de presó que durant molts anys va envoltar el 
funcionament i el règim de vida de la Model.

Sóc encara un adolescent i la meva vida transcorre aliena els esde-
veniments que deu anys més tard viuré. Els anys de la transició van 
ser d’una gran conflictivitat dins de la presó Model de Barcelona. La 
heroïna entra amb força a Barcelona per a quedar-se. El “cavall” ga-
lopa entre la joventut i els que es van iniciar en ella com una moda, 
acaben convertint-se en esclaus de la seva addició. Les agulles i el 
“pico”, regnen pels carrers dels barris marginals i s’estenen per tota 
la ciutat. Cap barri de Barcelona es lliura del seu poder d’addició. 
Els atracaments, els robatoris amb força i violència i les agressions 
submergiran, la ciutat des de finals dels anys setanta i tota la dècada 
dels vuitanta, en una espiral de preocupació social i ompliran les 
pàgines dels diaris d’aquella època. 

La presó no serà aliena a aquesta problemàtica. Els murs de la 
presó, que aparentment semblaven tan infranquejables, seran 
permeables a la seva entrada. La conflictivitat que genera la dro-
ga (extorsions, violència, alteració de conducta, deutes i tripijoc) 
es sumarà a les condicions de vida inadequada i la manca de 
seguretat i d’inhabitabilitat que hi ha a la presó. El dia a dia que 
es viurà durant aquells anys de finals de la dècada dels setanta, 
serà el de les agressions, fugues, motins, incendis i la violència 
extrema. Les reivindicacions dels presos comuns que demanen 
una millora en la qualitat de vida i en el tracte, seran continues. 
S’imposen les autolesions múltiples com actes de reclamació per 
aconseguir beneficis penitenciaris. Els indults polítics també cau-
sen el malestar entre els presos comuns que perden l’esperança 
de sortir en llibertat. Les reivindicacions dels presos es veuen 
refermades amb la creació de la COPEL (Coordinadora de Presos 
Espanyols en Lluita). Un important nombre de persones a la Mo-
del, en formen part d’aquesta associació que reclama l’abolició 
de la repressió franquista a les presons i les reformes del Codi 
Penal i de la Llei d’Enjudiciament criminal i amb demandes tan 
racionals com l’abolició de la Llei de perillositat social. La vio-
lència s’atrinxera i aquest esclat genera motins que hauran de 
ser controlats pels antiavalots de la policia nacional. La societat 
demanava un canvi important de la Llei i els presos també en for-
maven part d’aquesta reclamació de nous drets, llibertat i deures 
controlats, però no arbitraris. 

La primera llei general penitenciària serà una realitat el 26 de se-
tembre de 1979 (la LOGP) i aquesta suposarà un canvi radical en 
el model penitenciari. En base a l’article 25,2 de la Constitució, 
la reeducació i la reinserció social dels penats serà l’objectiu bà-
sic del compliment de condemnes. Es crearan els equips de trac-
tament a les presons, el règim de tractament individualitzat en el 
sentit de treballar els dèficits personals. Es garantirà l’educació 
i el règim sanitari i s’acostarà la presó a la societat mitjançant 
la normalitat en les comunicacions ordinàries i intimes, els per-
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misos penitenciaris i la possibilitat d’obtenció del tercer grau de 
tractament per aconseguir una reintegració progressiva del penat 
i es garantiran els drets dels interns amb la creació de la figura 
del jutge de vigilància.

Una data, 3 d’abril de 1987. Un passadís llarg, enrajolat de blanc 
i una netedat asèptica però empestada de zotal. Un sostre alt ple 
de teranyines i un terra desgastat. Dues persones uniformades i 
un camí llarg que travessa fins arribar al panòptic (la zona central 
de la presó, on es distribueixen les galeries). Una jaqueta blau 
marí, un corbatí estret del mateix color, una camisa blau cel i un 
pantaló gris marengo. Una xapa metàl·lica en forma d’ametlla, 
amb una gran espasa central i al mig una roda dentada, flanqueja-
da per dues branques i amb una corona reial com si fos un símbol 
de distinció amb reminiscències arcaiques. Un d’ells, un jove de 
25 anys, aliè a aquest nou món però que per circumstàncies la-
borals ha hagut de treballar en una feina que ha trobat anunciada 
a un diari de la ciutat. Abans ha hagut de fer un curs de formació 
i aprovar uns exàmens per començar un treball com funcionari 
interí d’Institucions Penitenciaries. Una setmana carregada de 
noves i estranyes vivències i una por que es traspua per tots els 
porus de la seva pell. 

Sí, van ser uns primers dies que vaig viure amb molta por. La 
violència es veia reflectida en molts dels rostres dels primers in-
terns que vaig conèixer. Pudor a brut dins de les cel·les. Misèria 
instal·lada a les seves poques pertinències. Sang i sang, quan 
obries una de les cel·les i observaves que un dels residents s’ha-
via auto-lesionat amb una fulla de rasurar. Sorolls estridents de 
portes que s’obrien i es tancaven contínuament. Escorcolls i re-
quises continues de les seves pertinences per a poder descobrir 
instruments punxants i armes que els hi servien per a protegir-se 
i per a extorsionar d’altres. Un món molt diferent del món que co-
neixia. Un inframón on hi regnaven altres regles. També una nova 
amenaça es descobria letal i implacable, la SIDA. Els consumi-

dors d’heroïna que compartien les poques xeringues que corrien 
per les galeries s’infectaven al compartir-les. Poc es coneixia del 
seu tractament, de les mesures de protecció i contagi i alguns 
treballadors també van ser víctimes d’aquesta plaga. I un silenci 
que mai n’era present...

Quan vaig començar aquesta feina, desconeixia el que era una 
presó. Vaig entrar com d’altres per una necessitat econòmica. La 
Barcelona de les obres olímpiques del 92 m’havia deixat sense 
feina. Una feina que realitzava com a operari tèxtil en una anti-
ga fàbrica, molt a prop del Poble Nou. Uns estudis universitaris 
que havia de finalitzar i un atur important que també castigava 
els joves. No m’ho vaig pensar i em vaig endinsar en aquell món 
desconegut.

Amb el temps, vaig sobreviure aquells primers malsons que 
m’acompanyaven les primeres nits, en retornar a casa dels pares i 
em vaig ficar en la rutina de la feina: recomptes, vigilància al pati, 
dins de les galeries, als accessos, escorcolls i requises i sempre 
amb un ull endavant i l’altre al darrere. En galeries grans com la 
4ª galeria, amb més de 700 interns, entràvem a treballar entre 5 a 
6 funcionaris. Tenint en compte que un es quedava a la cabina de 
control, només eren 5 persones per a intentar controlar accessos, 
una planta i dos pisos, el pati i diferents zones com les dutxes, 
els serveis, cel·les que es quedaven obertes de destins, etc. Vaig 
conèixer el particular llenguatge de la presó (boqueres, kies, “chi-
nar-se”, rutines, pinchos, etc) i vaig respectar els interns i em vaig 
fer respectar. Les nits de guàrdia es feien tedioses i...

Les competències de presons assolides per la Generalitat l’any 
1984, van canviar algunes velles i dolentes praxis que antics fun-
cionaris aplicaven. Les noves promocions de funcionaris que es 
van convocar a finals dels anys vuitanta i començaments de la 
dècada dels noranta, van modernitzar el planter dels treballadors, 
el seu funcionament i les dinàmiques de treball. La promoció in-
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terna va possibilitar que pogués accedir als equips de tractament 
com educador, per la meva titulació universitària. Aquesta nova 
feina em va poder permetre conèixer millor els interns, participant 
de les dinàmiques, la supervisió i les activitats de tractament de 
la Model. Les activitats lúdiques, recreatives i formatives ajuda-
ven els presos a omplir aquelles hores mortes de pati. L’escola 
els ajudava en la formació reglada. També el treball penitenciari 
rutinari i mal pagat a les dependències dels tallers penitenciaris, 
els permetia obtenir uns minsos ingressos. 

Més endavant arribaran els programes de tractament per a treba-
llar els aspectes problemàtics que havien incidit en la delinqüèn-
cia (toxicomanies, manca de recursos personals, nul·la formació 
acadèmica i laboral, etc). Amb el temps s’intervindrà amb altres 
problemàtiques més complexes i violentes com les dels agressors 
sexuals, la violència de gènere, els delictes dins de perfils psico-
pàtics i amb l’objectiu de reduir la reincidència. Vaig entendre la 
funció social i de tractament de les presons. Entre tots vàrem fer 
un esforç per obrir la presó Model al carrer, a la societat. Es van 
difondre les activitats que hi realitzaven els presos. Igualment, 
les setmanes culturals que s’organitzaven tots els trimestres, van 
fer que molta gent pogués accedir dins de la presó: obres de 
teatre, concerts, exposicions d’artesania, programes radiofònics, 
grups musicals i al mateix temps, els interns van poder accedir, 
acompanyats de professionals, per a realitzar activitats al carrer 
mitjançant les sortides programades. I vaig fer de la meva feina, 
alguna cosa més que una feina. És el que tenen aquestes feines 
que t’enxampen per la vinculació amb el treball social i l’aten-
ció directa amb les persones i més quan, molts d’aquells encara 
que delinqüents, també són víctimes d’una societat intransigent i 
d’uns dèficits que els fan més vulnerables.

Malgrat aquests canvis que ha sofert la nostra societat, encara 
es repeteixen les actituds intolerants que hem viscut en altres 
èpoques. Es silencien les opinions, s’emmordassa la llibertat 

d’expressió, es castiguen els ideals i es continua “engarjolant” 
a presó sine die tots aquells que expressen la seva disconfor-
mitat amb un Estat, incapaç de dialogar per entendre el que 
li passa a la nació catalana i com aquesta se sent de ferida, 
incompresa en les seves reivindicacions i mutilada per la conti-
nua espoliació fiscal a la que és sotmesa. Una remor d’intransi-
gència que vol emmudir la veu d’una gran part del poble català 
que demana de nou la seva capacitat lliure d’expressar-se po-
líticament. I de nou aquelles paraules en llibertat es veuen de 
nou tancades a presó. Una Justícia que només cerca atemorir, 
que només cerca la repressió per la força i que garanteix el po-
der d’aquells altres... On és la divisió de poders?

Unes paraules que havien emmudit amb el tancament de la 
presó Model, continuen desafortunadament revifant-se en al-
tres presons espanyoles: Alcalà Meco, Soto del Real i Estre-
mera. Unes paraules que criden llibertat, unes paraules que 
desitgen de nou ser escoltades. Unes paraules que expressen 
uns ideals i que són novament reprimides per aquells que en 
tenen el poder i en fan un ús repressiu d’aquesta autoritat. Pro-
vinciana, ridícula i roïna.

El llarg camí de les paraules..., la d’aquells i aquelles que n’han 
estat privats d’expressar-les. El llarg camí de les paraules, 
d’aquelles paraules i de les nostres. De tots els que creiem en 
la llibertat d’expressió i que n’hem de continuar expressant-les 
i reclamant pels seus i pels nostres drets de LLIBERTAT.

Avui és 15 d’abril de 2018. Espero i desitjo trobar-me amb les 
paraules d’uns quants milers de persones que com jo, i que 
com ells, intenten expressar les seves opinions, difondre els 
seus ideals i viure en llibertat. Fent que aquest, el llarg camí 
de les paraules, es faci el camí més curt possible i que les pa-
raules només siguin paraules i romanguin entre nosaltres, els 
sentiments i els desitjos dels nostres ideals.
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1 d’Octubre a les Cotxeres de Sants
Reportatge periodístic
Francesc Xavier Pujol Guarro

Sí, avui ens espera una gran manifestació per a reivindicar la seva 
llibertat i també la nostra, la d´una gran majoria del poble català. 

Fem via... 

 ... al llarg camí de les paraules



Certamen literari Francesc Candel 2018 63

L’1 d’octubre de 2018 a les 4 de la matinada, un helicòpter 
sobrevola els barris de Sants. És una data esperada. La societat 
catalana i alguns dels seus representants polítics fa mesos que 
preparen el referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Hi ha 
persones que tiren pel dret i en diuen directament referèndum per 
a la independència.

Fa dies que a moltes cases, la gent té impresa la papereta: 
«Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de 
República?» En català, castellà i aranès, igual que les possibles 
respostes: “Sí/Oc” “No/Non”.

Les imatges que a una gran majoria de gent els ve al cap quan 
pensen en l’1 d’octubre són les de les càrregues policials que 
impedien o intentaven impedir que es pogués votar lliurement.  

Tanmateix va haver-hi moltíssims punts electorals on, malgrat 
les cues, la tensió ambiental i els problemes informàtics es va 
poder votar. Un d’aquests punts va ser el del Centre Cívic de les 
Cotxeres de Sants.

Abans de les 5 del matí les portes són tancades. Al passatge 
Fructuós Gelabert, als graons de fora l’auditori hi ha molta gent, 
dreta o asseguda, que seguint algunes consignes, ha vingut a 
aquesta hora per a custodiar pacíficament el col·legi electoral. A 
dins, també hi ha les persones que hi han passat la nit. S’obre la 
porta tímidament. Algunes d’aquestes persones que han passat 
la nit a dins, treuen una caixa de cartró, per si algú vol esmorzar, 
amb pastes que els ha proporcionat gratuïtament una popular 
fleca del barri que es distingeix pel seu aparador, on s’exposa el 
pa amb diferents formes, tortells i altres productes generalment 
llaminers, a vegades irònics i reivindicatius.

Comença a ploure i es despleguen paraigües. Encara falten hores 
per a que s’obrin les portes definitivament per a poder votar. Com 
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que plou bastant, un responsable de les Cotxeres convida la 
gent que no té paraigua a aixoplugar-se a l’interior, als graons, 
on no impedeixin la constitució de les meses electorals quan 
arribi l’hora. Com que les hores d’espera fan que la gent tingui 
necessitats, és una sort que hi hagi vàters i lavabos a la part 
superior de l’auditori. 

Falta poc per a les 8 del matí i no es veu cap urna. Se senten veus 
que dubten de si arribaran. Alguns pregunten a un diputat del 
Parlament de Catalunya que viu al barri, si finalment arribaran 
les urnes. Els contesta la pregunta només amb un somriure. 
Com que momentàniament para de ploure, la majoria de gent 
torna a sortir al carrer, i tanquen les portes. De sobte se senten 
veus entre la gent: “ja hi ha les urnes sobre les taules”. Mirant 
a través dels vidres, efectivament es veuen les desitjades urnes. 
Fa alguns dies les havien mostrat als mitjans, però la majoria de 
gent encara no les havia vist al natural. A través del vidre són 
fotografiades amb els mòbils i enviades a amics i familiars. “Ja 
tenim les urnes”. La gentada que des de la matinada esperava 
i vigilava que no vingués algú a endur-se-les, ara ja té el motiu 
físic que cal protegir.

Han arribat els presidents i els vocals de les diferents meses 
i comencen a constituir-se. A les 9 s’haurien d’obrir portes i 
començar les votacions. El sistema informàtic fa una baixada, es 
parla de sabotatge: no es poden començar les votacions. 

Al carrer cauen gotes una altra vegada. Hi ha moltíssima gent 
que envolta la porta, per dos motius, tots dos principals: exercir 
el dret a votar i custodiar el col·legi.

Arriben notícies inquietants del col·legi on ha d’exercir el vot el 
president Puigdemont. Diuen que la guàrdia civil està impedint 
votar a la gent. Que hi ha hagut violència en diferents punts de 
Catalunya i també a la ciutat de Barcelona. 

Un cotxe dels mossos d’esquadra és a la carretera de Sants, molt 
a prop de les Cotxeres. Per precaució es tanquen les portes per 
protegir les urnes. Centenars i centenars de persones envolten 
la porta, amb un crit unànime: “votarem, votarem, votarem!”. 
I “els carrers seran sempre nostres!!”. Seria molt difícil que la 
força pública pogués arribar a les portes del Centre Cívic. Quan 
es comprova que la policia resta apostada a la carretera i sembla 
que no té intenció d’acostar-se a les Cotxeres, es tornen a obrir les 
portes. S’anuncia que el cens electoral serà universal. Mostrant 
el de-ena-i o el passaport, tothom podrà votar en qualsevol mesa, 
encara que no sigui la que li correspondria. També s’anuncia que 
les meses electorals podran acceptar paperetes sense sobre.

Els informàtics han aconseguit fer funcionar un sol ordinador, i 
totes les cues es concentren a una sola mesa.

Uns quants integrants d’una coral del barri, amb piano elèctric 
inclòs, canten cançons, majoritàriament de Lluís Llach, per a fer 
més curta al carrer, l’espera per a poder votar: “Que tinguem sort” 
“País petit” i “L’estaca”. Són peces molt conegudes i gairebé 
tothom s’afegeix als càntics. Com que cada vegada plou més, 
retiren el piano i el concert improvisat acaba amb l’himne dels 
“Segadors”.

Arriben notícies que a d’altres punts de Barcelona la policia està 
fent unes càrregues molt violentes contra la gent que envolta i 
protegeix els col·legis electorals. Creix la tensió. Per mòbil, molta 
gent rep informacions de càrregues policials molt violentes de 
diferents llocs. A moltes ciutats i pobles de Catalunya la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil estan donant cops de porra. Se senten 
veus que diuen que molt a prop, a l’Eixample i també a les Corts 
hi ha violència policial contra els col·legis electorals. 

Es tornen a tancar les portes de l’Auditori de les Cotxeres. Se 
senten veus que diuen que per precaució, a dins han amagat les 
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urnes, per a que no se les puguin endur si entrés la policia. Hi ha 
moments d’un silenci latent, expectant. Mirades cap a la carretera 
de Sants per si arriba alguna patrulla de policia. Novament la gent 
torna a cantar: ”Els carrers seran sempre nostres” amb la música 
i el ritme que fa dies que s’està fent popular, i que fins i tot canta 
la mainada. També es crida novament el: “votarem, votarem...” 

Com si els crits d’ànim fessin efecte, es reobren les portes i la 
gent pot tornar a entrar a dins l’auditori a votar.

Hi ha una gran participació malgrat els obstacles. El passatge 
Fructuós Gelabert és ple. S’ha format una cua de gent que vol 
votar i envolta tot l’edifici del davant, un tram de la carretera 
de Sants i el carrer Olzinelles, fins la plaça de Bonet i Muixí. 
Sota del pont que uneix l’edifici de les Cotxeres amb el pis 
superior de les escales de l’Església de Santa Maria de Sants, 
no hi cap ningú més. És la gent que no du paraigües i es refugia 
com pot de la pluja. La cua desemboca a la porta, formant un 
embut gegant que l’envolta. Quan arriba una persona gran o 
amb cadira de rodes que vol votar, s’obre un passadís per a que 
passi còmodament. Cada vegada que alguna persona gran o amb 
dificultats de mobilitat passa per aquest passadís, és rebuda 
amb aplaudiments per part dels que els cedeixen el pas. Gent 
jove, gent gran i gent molt gran unides pel desig de votar. Hi 
ha qui diu que al col·legi Perú es pot votar amb més lleugeresa 
que aquí, tot el contrari, segons diuen, del punt de votació de 
l’Escola Barrufet, també de Sants.

Dins les Cotxeres segueix la pluja... de vots. Els informàtics han 
aconseguit aixecar tots els ordinadors i es fa molta més via. 

Un votant telefona la seva mare. A ella li toca votar al col·legi 
electoral que hi ha a l’Associació de Veïns de Daoiz i Velarde, 
prop del Mercat de Sants. Com que té 88 anys li han permès 
entrar al local, i li han trobat una cadira per a que pugui esperar 

asseguda. Li explica, que ha esperat pacientment (més tard dirà 
que impacientment) per a poder votar. Segons li diu, angoixada 
a través del mòbil, els ordinadors han patit una caiguda 
malintencionada i ha decidit tornar cap a casa. Són les dues de 
la tarda i l’home decideix anar-la a buscar a casa, per a que la 
mare pugui venir a votar a les Cotxeres. 

Al cap d’una mitja hora arriben i la mare explica que mentre 
s’esperava a casa ha vist imatges terribles a la Televisió. La dona 
ho explica plorant. Això no l’ha acovardit, diu. “Al contrari” 
assegura. “M’ha donat força per venir aquí a votar”. La deixen 
deixar passar al davant, igual que es fa tota l’estona amb la 
gent gran. Després sabrem que a tot Catalunya aquest mateix 
gest de cortesia s’ha fet envers la gent gran o amb dificultats de 
mobilitat. 

Quan ha pogut votar, la dona torna a plorar. No és l’única a 
qui se li escapen les llàgrimes quan comprova que finalment, 
després de tantes hores d’espera, aconsegueix fer un gest tan 
normal, com poder votar. Rep una telefonada: sortosament els 
que intenten retornar la funcionalitat als ordinadors de Daoiz i 
Velarde ho aconsegueixen i allà finalment també es pot votar. 

Segueixen arribant pel mòbil imatges, on es veu com la policia 
i la Guàrdia Civil atropellen a joves, grans i vells. Com peguen 
amb les porres i abusen brutalment de les dones. Com trepitgen, 
literalment, la gent. Es veuen algunes persones amb sang al cap 
i a la cara, per ferides produïdes pels cops de porra. 

Com que totes les meses electorals de les Cotxeres estan 
funcionant a ple rendiment, per fi es comença a avançar de 
veritat i les cues del carrer es buiden una mica.

Fa estona que és hora de dinar. D’una manera improvisada els 
veïns fan relleus. Han marxat uns i tornen els altres. Una persona 
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que ha votat al matí i ha anat a casa a dinar explica que una 
veïna seva, malgrat votar sempre, avui no s’atreveix a venir a fer-
ho. Té família a Sarral, i els familiars li han explicat per telèfon 
que la Guàrdia Civil ha actuat amb molta violència al poble. Un 
altre votant, que també ha votat al matí torna impacient amb les 
postres. Porta un pastís d’un xocolater molt conegut de la Gran 
Via de Barcelona, amb l’urna i la papereta de xocolata.

A la tarda es pot votar còmodament, però els santsencs i les 
santsenques segueixen custodiant i protegint el seu col·legi 
electoral. Si al matí hi havia centenars de persones envoltant el 
Centre Cívic, a mesura que avança la tarda podríem dir que n’hi 
ha milers. La gent segueix cantant: “els carrers seran sempre 
nostres”. El “votarem, votarem, votarem”, ha esdevingut “hem 
votat, hem votat, hem votat!”. 

Mentre dura el recompte la gent segueix custodiant la porta i les 
urnes. Espontàniament la gernació entona “els Segadors”. S’ha 
fet fosc i ningú no es mou, al contrari, arriba més i més gent que 
torna a omplir el passatge.

Les xarxes van plenes d’imatges i filmacions de la brutalitat 
policial. Molts dels que envolten la porta de les Cotxeres estan 
esglaiats mirant-les. L’alegria d’haver pogut votar, s’enterboleix 
per la tristesa que produeix comprovar quin preu tan elevat han 
pagat en forma de cops de porra, algunes persones que defensaven 
el seu dret a votar. També es parla d’una ferida a un ull per bala 
de goma, probablement irreversible. Els que se sentien herois pel 
fet d’haver protegit les urnes, s’adonen que els veritables herois 
han estat a molts altres punts de Barcelona i de Catalunya, on hi 
ha hagut traus als caps, i trencament d’algun membre.

Alguns dirigents espanyols, que van enviar amb el càntic del “a 
por ellos”, aquests cossos armats que han fet tant de mal a gent 
indefensa, pel sol fet de votar o intentar votar, neguen que hi hagi 

hagut referèndum. Als mitjans informatius, el delegat a Catalunya 
del Govern estatal, diu que les anomenades forces de l’ordre no 
han actuat amb violència. 

Una veïna de l’escala de casa, que malgrat que és molt gran 
també ha anat a votar, se sap de memòria un fragment del poema 
“Nit de sang”, que Jacint Verdaguer va escriure, dedicat al que va 
ser virrei de Catalunya en temps de Felip IV.

...Comte de Santa Coloma, 
malviatge qui et parí!,  

que tants llamps caiguen en terra  
i que, de tants, cap te fir!  
Lo dia que vares nàixer  

fou un dia maleït,  
més li valdria a ta pàtria  

que hagués nat un escorpí;  
a la pobra de ta dida  
devies rosegar el pit,  

perquè llet malaguanyada  
te donà en lloc de verí...

 
Han passat mesos des de l’1 d’octubre. Han passat coses molt dures: 
anul·lació del govern i el Parlament de Catalunya per l’anomenat 
article 155, empresonaments, exili, denúncies, coaccions a la 
llibertat d’expressió i de pensament, empobriment de la premsa 
per causa de la publicació de mentides malintencionades... 
Manifestacions multitudinàries als carrers, de denúncia cap a 
la no separació de poders, demanant l’alliberament dels presos 
polítics, en contra de la repressió...

Més empresonaments, més exili, més persecució... i més 
manifestacions, sempre pacífiques, en favor de la llibertat... Són 
dies difícils. La llibertat sempre ha estat difícil de conquerir.
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Una gran part de la societat catalana segueix, per dir-ho en 
llenguatge lluisllaquer, “tossudament alçada”. Esglaiada encara 
per la violència que a molts pobles van rebre l’1 d’octubre.

Després d’haver vist les imatges de repressió desproporcionada i 
després de passar més de 14 hores al Centre (més Cívic que mai) 
de les Cotxeres de Sants, em pregunto: on és el delicte?






