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A Cristina Navarro del Alar i a Ferran Navarro Llombart



LES MANS I ALTRES RELATS DE GUERRA

Nel·lo Navarro



 EL DUEL

Jo vaig tindre més sort que tu.
Vicent Almela

Els seus ulls esbatanats contra l’adéu.
Josep Porcar  

9

Les mans i altres relats de guerra



A Josep Lluís Abad Bueno

L’haca Malena girà el cap i renillà intranquil·la en clissar 
una ombra tènue, blavenca i furtiva que es movia a la seua gropa. 
Les resplendors del sol de l’albada, lletoses, tèrboles, filagarsoses 
encara, es clavaven aquell dissabte de juliol dins la penombra de 
l’estable a través d’un badall obert entre les teules, el canyís i les 
retorçudes bigues de fusta de carrasca del sostre, tot dibuixant 
una espessa taca del color del jaspi als ullots ametllats i profunds 
de l’animal. Malena es bellugà inquieta en intuir a la cua aquella 
ombra que lliscava amb moviments subtils. Prompte, però, es 
tranquil·litzà quan al si de les seues pupil·les somnolentes es 
reflectí, tan a penes per una fracció de segon, la imatge fugissera 
del seu jove amo Manel Cruanyes, més conegut per tothom al 
poble d’Arruel pel malnom de Budellet que, amb un saquet de 
xarpellera groga carregat a l’esquena, travessava amb molt 
de sigil l’estable i el rebost contigu en direcció al pati.

El cloqueig sobtat d’una gallina lloca, que covava sota la soca 
de la parra i que revolà esvalotada cap a un munt de garbons 
de branques de taronger, deixà clar a l’haca Malena passats uns 
segons que Manel havia eixit fora de l’establia. Llavors s’espantà 
les mosques amb un nerviós moviment de cap que féu volar les 
crineres, tornà a amorrar-se taciturna al pessebre i s’omplí la 
boca amb un flairós bocí de palla d’arròs. A l’instant, mentre 
s’empassava el mos, la bèstia sentí un xiulet agut que arribava des 
de l’altre costat de la paret de pedra que separava el pati, el rebost 
i el pessebre del carreró del Purgatori i, quasi a l’uníson, escoltà 
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Manel que, amb veu molt baixa i mentre llançava el saquet de 
xarpellera groga per damunt de la paret, mormolava adelerat:

—Pren, Cento. Va tot dins d’este saquet; agarra’l fort que ara 
de seguida salte jo.

Jana, una gossa lloba amb el pèl llis del color del banús i la 
canyella que dormisquejava al costat del safareig, alçà el cap en 
escoltar la veu de l’amo. Manel pensà que l’animalet volia posar-
se a lladruquejar, la qual cosa faria que son pare i sa mare es 
despertaren, guaitaren al corral i descobriren les seues intencions 
d’eixir de casa sense ser vist. Per tal d’evitar aquesta situació 
llançà a la canera, a frec de musell de la gossa, un rosegó de pa de 
fogassa i una cua de capellanet que portava a posta a la butxaca. 
Jana, mentre es cruspia àvidament aquell inesperat desdejuni, es 
limità a seguir Manel amb esguard enyoradís mentre ell pujava 
dalt d’una vella bóta de fusta on sa mare tenia plantat julivert 
i, encimbellant-se àgil com un gat sobre la paret de pedra seca, 
d’un salt feia peu al carreró. 

Els incipients rajos del sol de l’albada ja arrapaven feréstecs 
les teulades d’Arruel i es menjaven els colors de les poques 
fronteres del poble mig pintades de blanc de calç i amb els bucs 
de les portes i finestres rivetejats de blavet. Sense pietat, aquella 
llum de juliol que començava a fer-se massissa i encegadora 
acompanyà pel carreró del Purgatori les figures abrinades de 
Manel Cruanyes i Cento Peruga, carregat aquest ara amb el 
saquet de xarpellera groga a l’esquena. Amb quatre gambades 
els dos joves voltaren per darrere de l’església de l’Àngel Custodi, 
travessaren el carreronet de les Mones i s’endinsaren a la plaça 
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Major. Una volta allí passaren per davant de la Casa del Poble on, 
a la balconada, al costat mateix de la bandera roja de l’agrupació 
socialista La Protectora, encara es distingia, descolorit i força 
esparracat, un gran crespó negre de tafetà penjat en record i 
homenatge de tots els quintos del poble que havien mort a la 
guerra d’Àfrica. Manel Cruanyes, com sempre que passava per 
allí, s’aturà un moment i aixecà al puny tancat mentre sentia com 
l’enyorança i la tristesa del record del seu germà Miquel, caigut a 
la brutal desfeta de Monte Arruit, li amaraven el cor. 

De la plaça Major enfilaren en silenci pel carrer dels Sants 
de la Pedra i en el trajecte s’hi afegiren Vicent Traver i Pepet 
Clavell. Tots quatre caminaren una estona en silenci fins que, 
quan ja tenien a les envistes el cantó dels Pregons, que marcava 
la confluència entre el carrer dels Sants de la Pedra i la plaça dels 
Cistellers, Traver inquirí neguitós: 

—Budellet... Va tot dins del sac? 

—Ahí dins va tot! —Respongué concís aquest, mentre 
Cento Peruga, amb un ràpid moviment de cap, ataüllava 
portes, balcons, finestres i terrats, com si buscara una presència 
emboscada que poguera arrancar-li un secret molt ben guardat 
dins del saquet de xarpellera groga que carregava a l’esquena.

En voltar el cantó dels Pregons es toparen amb Joan el Gatet 
i Albert Talamantes, que els esperaven i tots sis es feren en silenci 
una amistosa encaixada de mans. De la casa de Don Nicanor el 
metge, situada a la mateixa galta, prop de la cantonada, s’enfugí 
en aquell instant el xerric mecànic de la corda d’una gramola i de 
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seguida la veu de Raquel Meller brollà melodiosa. Els compassos 
d’El Relicario trencaren el silenci espés de la matinada i els 
acompanyaren mentre s’endinsaven tots sis a la plaça dels 
Cistellers que, arruixada per la llum matinera de juliol, estava 
completament deserta. 

Caminaven nerviosos i, mentre la distància feia cada volta 
més dèbil la veu de la Meller a mesura que avançaven cap al 
final de la plaça, els sobtà una remor de rialles que venien d’una 
de les cases situades a la galta esquerra. Joan el Gatet s’acostà 
llavors sota un balcó amb la barana de ferro colat, ple de cossiols 
d’alfàbregues, rosers i geranis. Ajupint-se a terra el Gatet agafà 
una pedreta i amb molt d’encert la llançà contra els vidres 
tintats de colors de la porta del balcó. A l’instant cessaren les 
rialles i, abillada amb un quimono de seda blanca amb petits 
dracs brodats amb fil d’or i grana, sota el qual s’insinuaven uns 
pits tibants i generosos, guaità al carrer la vídua de l’enginyer 
Jonathan Scott, una rossa d’ulls verds, esguard vivíssim, ungles 
envernissades i pell blanca com el nacre. El Gatet es ruboritzà 
en veure-la i, engolint-se un glop de saliva, li preguntà amb veu 
dòcil: 

—Salut miss Maria. No haurà vist vosté per ahí... Per una 
casualitat... Al Ferran Mesquida?

•

A Gaetano el Xurro i a Martinet Folguerà els sorprengué 
l’albada quan lligaven llurs bicicletes amb una cadena al pal de 
la línia del telègraf. Acabaven de véncer els darrers metres de la 
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llarga costereta dels Ginjolers i, mentre descansaven les cames 
i recuperaven l’alé, contemplaven com es tintaven d’espurnes 
rosades i blanques els bancals de garroferes, vinyes, ametlers i 
oliveres. Les murades del cementeri i del molí de les Bassetes i, 
un poc més enllà, les parets dels corrals de les primeres cases 
d’Arruel sentien també la llepada brusent del sol.

D’un sarró de pell que portava en bandolera Folguerà tragué 
una bota i s’aclarí la gola amb un glop llarg de vi negre. En acabant 
la passà al Xurro i, mentre es torcava el bigot amb el puny de 
la mànega de la camisa, abandonà l’esguard a l’ampla vall que 
s’estenia cap a l’est, més enllà de la costereta dels Ginjolers i sentí 
com els ulls se li omplien amb tots els colors d’aquella plana. Al 
bell mig de la vall les teulades roges d’Almaquila, el seu poble, 
adquirien lentament la vivesa intensa de la carn de les magranes 
i l’ombra allargassada del campanar de Santa Àgueda tallava la 
vila en dues meitats. Entre els claps terrosos dels secans, els camps 
de tarongers pareixien primfilades catifes verdes, esquitxades de 
tant en tant de palmeres esveltes i arbres fruiters. A mesura 
que els camps avançaven cap a l’est donaven pas a les sèquies, 
les marjals i els arrossars que en aquell instant eren com miralls 
farcits de flamarades convulses. 

En acabant de beure, el Xurro es tragué de la butxaca una 
paperina de tramussos i li n’oferí un grapat al seu company 
alhora que li tornava la bóta. El sol s’alçava veloç per llevant i, 
més enllà de les hortes d’Almaquila, passat el tall pedregós del jaç 
de riu Bellcaire i el camí impassible i argentat de la via del tren, 
la mar es deixava partir en dos, submisa i feta una bassa d’oli, 
per una llengua de flames del color del safrà. Amb un moviment 

14

Nel·lo Navarro



de cap Folguerà refusà els tramussos. Sentia que els nervis li 
punxaven per tot l’estómac i, malgrat que sentia viu el pessic de 
la fam, no volgué menjar. Al seu cap únicament bullia la idea del 
duel; les ganes de retrobar-se cara a cara amb els d’Arruel i passar 
comptes, sobretot amb Ferran Mesquida, a qui considerava un 
fatxender arrogant. Sense apartar l’esguard de la mar i de l’ampla 
vall d’Almaquila, preguntà al Xurro: 

—Es presentaran a l’hora convinguda aquests maules 
d’Arruel? A veure si els liquidem prompte; jo he d’anar sense 
falta amb mon pare a repassar un bajocar.

Un tren començà en aquell moment a travessar la vall en 
direcció a Castelló de la Plana. La màquina del cap, grisa com 
la pell d’un llobarro, llançava contínues glopades espesses 
d’una fumeguera més fosca que la nit i, en arribar a l’alçada del 
baixador d’Almaquila, deixà fugir un parell d’estridents xiulets 
que travessaren tota la plana i pujaren muntanya amunt, per la 
costereta dels Ginjolers, fins a Arruel. Absort amb el pas del tren, 
Gaetano el Xurro, que rosegava un grapadet de tramussos, li 
respongué amb la boca plena:

—Jo també tinc pressa, Martinet. Abans d’esmorzar he de 
fer punta al corralet, que tenim moltes braces d’eixareta per fer 
soles. No patisques que es presentaran. 

Folguerà deixà anar un sospir en escoltar les paraules de 
l’amic, es llevà la boina i es torcà amb un mocador el front. 
Contemplant com el tren s’amagava de sobte dins d’un espés 
canyar en passar prop del jaç del riu Bellcaire, afegí:
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—Sí, estos d’Almaquila són maules, Gaetano, són molt 
maules, però sempre han tingut paraula… I tu, ho portes tot 
dins del maletinet de la bicicleta? 

Gaetano s’empassà el mos de tramussos i es tragué la petaca, 
paper, metxa i unes pedrenyeres de la butxaca de l’armilla i 
mentre començava a fer-se un cigarret afirmà lacònic:

—Tot. Dins del maletinet ho portem tot. 

El maquinista del tren que avançava en direcció a Castelló 
de la Plana tornà a fer sonar per dues voltes l’estrident xiulet de 
la màquina quan el comboi s’acostava lentament a Mancofara. 

•

Ferran Mesquida, impecablement abillat amb pantalons 
blancs de lli, camisa de seda blanca i una armilla de llenç de 
color os, de la qual penjava l’aparatosa cadena d’or d’un rellotge 
de butxaca regal de miss Maria, llançà una ullada al saquet de 
xarpellera groga que carregava Cento Peruga a l’esquena i tot 
seguit saludà efusivament els companys, mentre a aquests se’ls 
dibuixava un somriure còmplice als llavis. Aquest somriure 
omplí a Ferran el pit de vanitat. La vídua Scott, amb el quimono 
de seda blanca cobert ara per un camisó de tul de color ivori, 
guaità dissimuladament per darrere del finestral de vidres tintats 
del balcó i contemplà la caminada de l’amant i els seus amics que 
eixien de la plaça dels Cistellers, prop ja de les darreres cases del 
poble.
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Una volta fora d’Arruel, els set avançaren amb gambades 
generoses cap al cementeri i el contigu molí de les Bassetes. 
Al costat de l’ampla paret de ponent del molí, tot just on tenia 
llindar amb l’era de Gurugú i el mur del fossar, s’havien citat 
amb els d’Almaquila. Tots set portaven bon pas i prompte, per 
la carretera de llambordes roges, arribaren dalt del tossalet de la 
Misericòrdia, tot just on s’acabava la costereta dels Ginjolers. Allí 
dalt encara se sentien cantar els grills. El tren que circulava per la 
plana tornà a xiular a la llunyania quan, darrere d’un garroferar 
pròxim, conegut com el garroferar de Penques, distingiren 
l’alta paret del molí de les Bassetes i els murs emblanquinats del 
cementeri. 

La presència sobtada de l’enterrador Tonico Albalate quan 
ja estaven a quatre passes del lloc de la cita els féu amainar per 
un instant el pas. Albalate dormia totes les nits a la sagristia de 
la capella del fossar i, en despuntar el llostre, si no hi havia cap 
imprevist propi de l’ofici, es dirigia a Arruel a fer una ronda per 
cadascuna de les tavernes que trobava obertes. L’enterrador, que 
ja havia detectat també la presència dels dos d’Almaquila prop de 
l’era, es limità a moure el cap amb gest taciturn i endormiscat, i a 
seguir el seu camí quan els set joves amics li desitjaren bon dia i 
continuaren cap al lloc de la cita. 

•

Gaetano el Xurro cregué escoltar veus. Amb el cigarret 
penjant apegat al llavi inferior, acabava d’obrir la sivella de la 
corretja del maletinet de pell que portava enganxat darrere 
del seient de la bicicleta i, malgrat la cantadissa d’ocells que ja 

17

Les mans i altres relats de guerra


