
El mim que plorava a la foscor 

Solia haver un mim a la Rambla de Barcelona. Feia gestos, demanava algunes 

monedes o s’asseia esgotat a les escales, sempre amb un somriure als llavis.  

Era el mim més fantàstic del món, no perquè fos el més alegre o el més ben 

vestit, sinó perquè ningú no hauria descobert mai el que havia patit, ja que 

quedava ocult entre trucs i maquillatges de colors. No era fals ni ambiciós, 

simplement era una persona decidida a plantar cara al seu passat i buscar un 

futur millor. Comencem des del principi. 

 

BUM!!! Sento un soroll terrible que em fa aixecar. Se’m glaça la sang. No hi ha 

ningú a l’habitació, ni a la sala principal. BUM!!! Ara sí, el soroll és acompanyat 

per una forta explosió que m’envia cap a la paret i em quedo sota un munt de 

runes. Com puc, en surto, vaig cap a fora i se m’accelera la respiració en veure 

destruïda la casa on mai tornaria a riure, on mai tornaria a plorar. Fujo corrents 

i intento trobar un lloc segur. Adéu, casa; fins mai, llar. 

La pols m’emboira els ulls i em dificulta avançar. El poble on vivia s’ha convertit 

en res i tot sembla un malson. No pot ser, la Guerra Civil. Per fi trobo un refugi 

on passar la nit. Em recolzo atemorit i gelat de fred sobre uns maons i intento 

no pensar en el meu destí. 

De sobte es posa a ploure i el dèbil sostre no és capaç de protegir-me davant 

els trons i les fortes ventades. Decideixo esperar fins que surtin els primers 

raigs de sol i, un cop m’il·luminen el rostre, emprenc el meu camí. 

Després de dues hores corrent em sento esgotat i a punt de donar-me per 

vençut quan veig una silueta d’aspecte borrós. Intento identificar-la amb un 

ésser, però no soc capaç. De cop i volta em sembla que es fa gran i tots els 

membres del meu cos no poden evitar tremolar en descobrir que s’està 

apropant. Em quedo quiet? Avanço? 

BUM!!! Un altre cop. Llavors la silueta comença a córrer i ho tinc clar, és un 

gos. És perillós? La por m’envaeix i inicio una cursa que em resulta eterna. 

Ensopego amb una pedra i caic a terra. Em rasco els genolls i el cos se’m 



paralitza per complet. Ja és aquí. El seu musell humit frega les meves cames i 

tinc calfreds. 

D’entrada penso que és un gos gran i fornit, però en donar-me la volta amb la 

mirada fixa al sòl descobreixo que sols es tracta d’un cadell abandonat. La seva 

mirada em recorda a la d’un nen. Començo a avançar i l’animal em contempla 

estranyat. Es rebolca per terra i fa cap als meus peus. Em sembla tan tendre 

que estenc la mà i li acaricio el llom. Respon amb un so tímid mentre mou les 

orelles i em mira fixament.  

De sobte, a l’horitzó veig un fum negre que s’enlaira cap al cel. Em deixo guiar 

pel fum com a única esperança que tinc. Vaig fent camí i el fum es va tornant 

més intens. Arribo a una masia. El fum surt d’una xemeneia vella i torçada. La 

porta està mig oberta. Entro cobrint-me la cara amb un braç i gairebé moro 

d’espant quan veig un ancià estès a terra. L’intento despertar i, sobtadament, 

obre els ulls i s’intenta incorporar. Una estona després s’asseu a una cadira de 

bova i em diu tot realitzant pauses: 

—Soc molt vell, noi. Ja no puc conrear aliments ni cuidar les vedelles. Tampoc 

no puc anar a la guerra i, encara que se m’emportin, ja he viscut els meus 

anys. Et pots quedar aquí si és del teu gust, a mi tant em fa. No ens trobaran 

perquè estem als afores. 

Després d’una estona xerrant, decideix ensenyar-me la masia com pot. Té un 

petit habitatge, camps i sembrats, petits estables i una gran sitja, que pareix 

una torre fortificada, com un gran trofeu que s’alça victoriós. 

El granger camina a poc a poc fins arribar a la porta i em diu que va a cuidar 

l’hort, no té cap altre remei. M’ofereixo per ajudar-lo i m’ho agraeix. Estem tot el 

matí treballant, jo llevo les males herbes i ell fa anar el canal per regar amb 

alguna dificultat, però no es dona per vençut. 

El gosset segueix darrere meu després d’aquesta estona, sembla molt lleial i 

afectuós. L’home li dona uns ossos de pollastre i pa perquè l’animal mengi i, a 

acte seguit, em convida a menjar també. Té sopes de farina i fruites. Sense 

això no hagués sobreviscut molt més. En acabar em porta a una habitació i em 



deixa descansar. He dormit tota la tarda, estava esgotat. Tots els dies seguim 

la mateixa rutina i passem un temps així.  

BUM!!! El soroll més fort que he sentit mai m’ensordeix les orelles i fa tremolar 

l’habitació. Espantat, surto de la masia i, de cop, em trobo en una situació que 

no m’hagués esperat mai. De saber-ho, no hagués sortit. La gran sitja ha atret 

els soldats. L’han vist des de la llunyania i els ha portat fins aquí. Hi ha un grup 

de soldats que retenen l’avi i veig com se l’enduen, no sé on. També tenen el 

cadell, que en posar-se a lladrar i provar de mossegar-los, li disparen. El món 

sencer em cau a sobre i em desplomo. Mentre analitzo aquesta situació, 

m’agafen per les espatlles i se m’enduen amb amenaces i crits. 

Em torno a despertar. Un fil d’aire fred recorre el meu cos i me n’adono que 

estic en una cel·la amb altres persones que estan molt espantades. Un general 

obre la porta metàl·lica i ens fa sortir en fila amb les mans lligades a l’esquena. 

Com un manyoc de nervis surto intentant aguantar les llàgrimes. És la meva fi. 

Adéu, món.  

La llarga fila de presos se’m fa infinita. Un objecte estrany a la vora del camí 

em fa desviar la mirada. És un soldat mort! Amb compte de no cridar l’atenció 

em desvio del grup i marxo en direcció contrària, em deslligo les mans com puc 

i, a acte seguit, em poso el seu uniforme. Un cop llest, vaig prop d’altres soldats 

sense dir res i amb posició ferma. 

 

La dura guerra s’acaba i amb ella el meu patiment. Decideixo traslladar-me a 

Barcelona i treballar de mim per guanyar algunes monedes, un paper que em 

servirà per deixar enrere el meu passat i transformar-me en un home nou. 


