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Estimat germà, 

Sé que aquesta carta molt possiblement no arribarà a les teves mans i 

que tal vegada tampoc tindré la força d’enviar-te-la, però a través de 

l’escriptura és quan em sento per uns moments lliure i em puc 

expressar sense embuts. Mentre escric oblido tot el que estem vivint 

aquí a Vilanova. 

Ja farà prop d’un any que vas marxar i saps prou bé quant t’enyorem 

tots. La mare de vegades treu la teva fotografia del fons del calaix de 

la cuina i es queda hores mirant-la. Solament demana que vinguis 

aviat, que tots en aquesta casa et necessitem. Gairebé sempre es posa 

a plorar i t’ho prometo, Ramon, escoltar-la somicar em parteix el cor; 

jo l’abraço amb totes les meves forces i intento consolar-la.   

No et vull espantar, però fa quatre mesos que van fer anar a declarar 

al pare a la caserna de la Guàrdia Civil a Lleida. Li van preguntar on 

eres, si estaves a França. El pare va respondre que no en sabíem res 

de tu des que vas marxar al front i que nosaltres mai havíem sigut 

republicans. Estem fent tot el que ens vas demanar a l’última carta 

teva que vam rebre: “Encara que em dolgui dir-ho calleu i renuncieu 

de mi, amagueu les meves fotografies davall del matalàs del catre”. 

Però renegar de tu em fa sentir inhumana, sento una punxada al pit 

que no em permet oblidar el teu rostre i l’última abraçada que ens va 

fer. Ho sento, sento el que sense voler t’estem fent. 

L’altre dia van escorcollar la casa de la Dolors de Cal Rossó ja saps que, 

com tu el seu fill, en Joanet, va estar a l’ajuntament durant la guerra. 

Qui pogués tornar endarrere? 

Maleïda guerra que ha matat a fills i filles, germans i germanes, pares 

i mares... Famílies trencades, amics que ara són enemics. Quant odi 

vam fer eixir de dintre nostre! Tant de bo haguessin mirat als ulls abans 

de prémer el gatell, on vam deixar, Ramon, la humanitat i els nostres 

valors? Si existís un Déu no hagués permès tant d’horror i dolor.  
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Com ja sabràs gent de dretes del poble ens senyala a la mare i a mi. 

La teva germana la Maria ha marxat a Ripoll perquè no ho  podia 

suportar més. Molta gent republicana ens ha retirat la salutació tenen 

tanta por ells com nosaltres. Al mercat, els franquistes ens increpen. 

La setmana passada  un home dels ocupadors, així els diem a casa, 

em va estirar la bossa on duia les viandes que m’havien donat a 

l’adrogueria amb les cartilles de racionament. Ens tracten com a  

gossos, ens miren amb menyspreu. Em fan fàstic! Maleïts els qui es 

van aixecar contra el govern d’esquerres legítim. 

Encara recordo l’abril que vam anar a votar, l’ambient de disbauxa i 

alegria que hi havia. Teníem esperança d’un país millor, més just, on 

tots poguéssim ser iguals davant la llei. 

Ai germà! T’enyoro. La teva dona la Maria ara viu a Alfarràs amb els 

seus pares. Ho està passant molt malament. En Julio ha crescut molt, 

ara comença a gatejar. Li miro la cara i hi veig la teva. El seu somriure 

és el teu somriure. L’agafo entre els meus braços i l’estrenyo ben fort 

al meu pit i dins meu penso: -“Meravellosa infantesa quan li queda per 

descobrir”. La Ramona ja comença a anar a l’escola però no hi pot anar 

sovint perquè es queda a casa cuidant al Julio mentre la Maria guanya 

quatre duros venent pells de conills pels pobles veïns.  

Sé que la teva esposa té l’esperança que algun dia tornis i cuidis de les 

criatures. No estava preparada per aquesta situació. Bé com ningú ho 

estava. Ella també va haver de declarar a la Guardia Civil i tampoc va 

dir res. Viu aterrida. 

Recordo quan vas anar a Móra d’Ebre amb els de l’ajuntament i ens 

vas explicar que vas veure l’Ebre i ens vas dir: -“Allò si que és un bon 

riu, quin cabal! El Segre és un rierol al costat seu!”. També al mateix 

viatge vas veure per primera vegada el mar. Vas tornar a casa amb 

una brillantor encisadora als ulls. Em deies que no hi havia paraules 

per explicar com és el mar, que feia una olor especial. Aquell dia em 
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vas prometre que quan acabés la guerra ens portaries a veure’l. I mira 

on som Ramon tu a l’exili i jo morta per dins, al poble! 

T’estimo molt germà, no saps el que trobo a faltar la teva presència, 

la teva vitalitat i les teves ganes de tirar endavant amb tot. Tant de bo 

puguis tornar aviat. 

Amb estimació 

Consuelo Torrelles. 

 

Cecília Lasbats 

 


