
 

 

 

 

 

 

REFUGIADA EN UN LLIBRE 

 

Les pagines d’aquell llibre em transmetien gratitud. El negro Santander va 

fer adonar-me de la sort que tenia de viure a Granollers, a la perifèria de la ciutat, 

en una casa gran amb els meus pares, periodistes del diari local, i l’avi Josep 

que m’explicava històries de la seva infància que m’ajudaven a adormir-me cada 

nit. Ell va ser qui me’l va regalar pel meu aniversari, el dia que feia onze anys. La 

novel·la tractava sobre un home que explotaven: el feien treballar a les vies del 

ferrocarril Transandí, a l’Equador. El protagonista explica com el discriminaven 

els colonitzadors, com violaven les dones −negres com ell−, als campaments, i 

tots els abusos que patia el seu col·lectiu. Mentre pensava en la desgràcia d’El 

Negro i la seva gent, es va escoltar un fort soroll. Vaig mirar per la finestra i vaig 

veure un tou d’avions. Llavors el cel va retrunyir, un seguit d’estrèpits tronadors 

em van colpir. La casa va tremolar; tenia clar el que passava: bombardejaven 

Granollers; era dimarts, trenta-u de maig de 1938, a les nou en punt del matí. 

Vaig baixar les escales i amb l’avi, el pare i la mare vam dirigir-nos al soterrani. 

Els quatre minuts que va durar el bombardeig vaig estar abraçada a l’avi, em 

sentia protegida. Després de l’atac, la mare em va fer quedar en aquella 

habitació, allà sota no s’escoltava res. Els pares van pujar a buscar menjar i 

mantes; també van agafar-me el llibre perquè la lectura em distragués. Unes 

hores més tard, en sortir d’allà, el primer que vaig fer va ser anar cap a la porta 

tan de pressa com vaig poder, per sortir al carrer i veure com havia quedat la 

ciutat després de les bombes. No m’ho podia creure, Granollers estava 

esfondrada. Tot i que no vivia al centre, podia veure clarament aquella desgràcia. 

  

A partir d’aquell dimarts tràgic, vaig començar a tenir malsons, no podia 

treure’m del cap el que va ocórrer. Amb el llibre a mitges, vaig perdre les ganes 



de llegir; a més, l’avi ja no venia gaire sovint a les nits, i quan vaig adonar-me’n, 

ja no passava mai per la meva habitació. Tot va canviar, tothom tenia por. A la 

gent li costava parlar del bombardeig, no ho assumien. En canvi, jo no admetia 

que s’oblidés, ho acceptéssim o no, el bombardeig formava part de la nostra vida. 

 

Recordo que, unes setmanes després, quan vaig ser capaç d’enfrontar-

me a les meves pors, vaig reprendre El negro Santander. Passava les pàgines 

del llibre amb avidesa, m’interessava saber si aquella gent havia estat capaç 

d’alliberar-se del jou que els sotmetia. Però, estranyament, quan vaig arribar a 

tocar del final, vaig aturar-me. D’alguna manera m’hi sentia identificada i no volia 

saber com continuava la història d’El Negro, la història de Granollers. Imaginava 

que havia de ser perquè, en el fons, patia per les conseqüències que la guerra 

tindria sobre tots nosaltres. Vaig passar uns dies mirant la coberta del llibre, 

m’agradava inventar-me finals desiguals d’aquella història i, per això, cada 

vegada que me’n venia un de diferent al cap, l’apuntava en una llibreta; la vaig 

omplir amb desenes d’acabaments. Vaig apuntar-hi també el terrible desenllaç 

que havia pensat el dia del bombardeig: que tots morien. No va ser fins que 

Granollers es va refer del tot, que em vaig atrevir a llegir el final de El negro 

Santander. Cap tancament dels que havia pensat encertava el veritable final del 

llibre: malgrat que alguns integrants del col·lectiu van morir, el protagonista no 

va desistir i va continuar la lluita pels drets del seu poble. Mai vaig llençar res, ni 

el llibre ni la llibreta, ho vaig conservar tot dins una capsa. La vaig guardar al 

soterrani, allà on em vaig enganxar al llibre, allà on em protegia de la guerra. 

 

Ahir, finalment, vaig sentir que tocava treure la capsa del bagul on ha estat 

oblidada una bona pila d’anys. Era el moment de compartir-la a la meva filla. No 

entenia res, li vaig haver d’explicar tot des de el principi: la guerra, el regal de 

l’avi i el meu camí fins a superar el dolor de veure Granollers abatuda. Li vaig dir 

que no llegís el llibre fins que no tingués, més que la temptació, la necessitat de 

fer-ho. També li vaig dir que s’aturés abans d’acabar-lo, per reprendre el meu 

antic quadern, escrivint-hi els desenllaços que ella fos capaç d’imaginar per a 

aquella història.  

 


